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 :مقدمة

( بنزعة منطقية 1848- 1925)Gotlob Frege  غوتموب فريجوعندما انطمؽ 
مفادىا تحديد المفاىيـ الرياضيات بأسس منطقية كالتعريؼ المنطقي لؤلعداد كاستخداـ فكرة 

Bertrand Russel (1870- 1972 ) سلار ندبرترا الدالة الرياضية في المنطؽ، انطمؽ
باختزاؿ أك رد الرياضيات برمتيا إلى المنطؽ، أم تحميؿ المفاىيـ الرياضيات األساسية إلى 
مفاىيـ منطقية صرفة، كمف ثـ تقديـ نسقا منطقيا محكما يضمف لنا استنباط القضايا 

 الرياضية. 

ـ كتبيف لو 1901ألكؿ مرة في عاـ  فريجوعمى أعماؿ  راسلحدث ىذا بعدما تعرؼ 
لـ تعرؼ انتباىا كلـ تثر اىتماما في  فريجوأف فريجو قد سبقو في ىذا المجاؿ إال أف أعماؿ 

 .راسلاألكساط العممية، بؿ ظمت عالقة دكف صدل يذكر حتى بعثت أخيرا عمى يد 

كذلؾ بردىا إلى  بإعادة تأسيس الرياضيات برتراندراسلاىتـ الفيمسكؼ اإلنجميزم 
، ـ "أزمة األسس"طرح أزمة الرياضيات المعاصرة كالتي عرفت بػ أف بعد .الرياضي المنطؽ

  Cantor كانتوركىذه األزمة تمثمت في بركز النقائض في نظرية المجمكعات التي كضعيا 
 Georg (1845- 1918.في أكاخر القرف التاسع عشر )ـ 

نظرا لككف المنطؽ كالرياضيات مف العمـك اإلستنباطية، فضبل عف أف المنطؽ 
الرياضي يمقي اىتماما متزايدا بيف المناطقة كالرياضييف في الدراسات المعاصرة، فبرامج 
كمجاالت البحث في الرياضيات تيتـ اىتماما بالغا بالمنطؽ في جانبو الرياضي، بؿ أضحى 

مجاالت البحث في الرياضيات، أما في مجاؿ المنطؽ، فيعد فرعا ىاما كمجاال خصبا مف 
مرحمة المنطؽ الرياضي الحمقة اليامة لتطكير المنطؽ الحديث كالمعاصر، بعد ك أثناء 

( B.Rusell  0726-0721لبرتراندراسل )  Principia mathematicaالبرنكيبيا 
 ( . A . Withead 0720- 0792ووايتيد )
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لرياضيات كانت نشأة انفصالية، أم كؿ منيما نشأ منفصبل رغـ أف نشأة المنطؽ كا
أكؿ نسؽ استنباطي ىندسي  اقميدسعف اآلخر، حيث نشأة الرياضيات عند اليكناف، ككضع 

فسميت بذلؾ اليندسة نسبة إليو اليندسة اإلقميدية، كلنسقية اليندسة، اعتبرت الرياضيات عند 
قى إلييا الشؾ، كظير المنطؽ بعد الرياضيات عند اليكناف عمما نظريا لممعرفة اليقينية ال ير 

، لكف راسؿ أدمج بينيما ضمف أبحاثو المتعمقة بالمنطؽ كفمسفة  Aristote أرسطو
مف خبلؿ نسقو اإلستنباطي، فأصبحت الرياضيات  اقميدسالرياضيات، كما أدمجيما 

ة عف المقدمات كالمنطؽ كما سبؽ الذكر مف العمـك اإلستنباطية التي تجعؿ النتائج الزم
 المنطمؽ منيا.

تكالت األبحاث في الرياضيات في القرف السابع عشر كالثامف عشر، كعرفت في مرحمة 
مف مراحؿ تطكرىا بأنيا عمـ البلمتناىي كالمتمثؿ في اليندسة، كىذا ما أكده الكثير مف 

، كفي القرف التاسع عشر بمغت التطكرات  Leibniz "ليبنتزالرياضييف فيما بعد مف بينيـ "
، كما كانتور لجورج الرياضية ذركتيا، ككاف ذلؾ مع اكتشاؼ 'المجمكعات البلمتناىية'،

، إف ىذه اإلكتشافات وراسل، بيانو، فريجو، بول جورجتطكر المنطؽ مف خبلؿ اسيامات 
ألعداد الحقيقية كاألعداد كباإلضافة إلى المجمكعات البلمتناىية نجد أيضا ا  الغير المألكفة

 Lesالنقائض أك  المتناقضات، ىذا كبكجكد بعض وكانتور لديديكندالخيالية كالمركبة، 
antinomies  بالمفارقات ضمف مختمؼ الفركع الرياضية، كالتي سميت أيضاLes 
paradoxes أزمة التي تعد "أزمة األسس" كىي  "أزمة الرياضيات"، مما أدل إلى طرح"

 وبداىة".يقين 

أدت ىذه األزمة إلى ضركرة إعادة النظر في ىذه األسس التي اعتبرت بدييية سابقا،  
كالتي يجب اإلنطبلؽ منيا لتأسيس رياضيات متناسقة غير متناقضة، كىذه األزمة لـ تكف 
محصكرة لدل الرياضييف فحسب، بؿ حتى عند المناطقة، فظيرت اتجاىات عديدة مشكمة 
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ناطقة، حيث أدركت خطكرة األزمة المتثمة في النقائض عمى الرياضيات، مف الرياضييف كالم
فساىمت ىذه اإلتجاىات في تأسيس العمـ بيدؼ رد اإلعتبار لميقيف الرياضي، كمف بيف تمؾ 

 اإلتجاىات نجد: اإلتجاه الحدسي كاإلتجاه الصكرم، كاإلتجاه كالمكجيستسقي.

التي اىتمت بتأسيس  Logicisme" المنطقانيةفي خضـ ىذه األزمة ظيرت "
الرياضيات، كقامت بتحميميا إلى أسس منطقيية، كقد بمغت ىذه الحركة أكج نضجيا مع 

 الذم حاكؿ أف يعيد اإلعتبار لميقيف الرياضي.برتراندراسل، 

لمفمسفة المعاصرة ىك   -المنطقانية  –اشير مف عبر عف ىذا اإلتجاه العاـ 
أحدث التطكرات الرياضية كآخر الكشكؼ العممية،  ليذا  إذ أنو جمع في فمسفتو ندراسلابرتر 

مف بيف الفبلسفة الذم انبيركا بمنجزات العمـ، إذ رأل أف الفمسفة قد كضعت  رسلكاف 
دعاكل كثيرة كحققت نتائج أقؿ، فتسائؿ عف سر ذلؾ، كبدت لو اإلجابة عف ىذا في أف 

كضكعات التي تتناكليا اليمكف أف الفمسفة ليست عممية كأف مناىجيا التقميدية كطبيعة الم
 تجعميا كذلؾ.

مف بيف الداعيف إلى ضركرة النيكض بالفمسفة، حيث رأل أف المنطؽ ىك  راسلكاف 
صميـ الفمسفة، كالمشكمة إف لـ تكف منطقية فيي ليست فمسفية، فمجأ في سبيؿ ذلؾ إلى 

 المنطؽ )المنطؽ االرياضي( لذا كاف تحميمة ذا طابع منطقي.

ىنا  راسلعمد قبؿ أف يكلد كما يقصده  راسلكما يقكؿ  -فمسفة الرياضيات-ىذا العمـ
ىك النزعة المنطقية المرتبطة بطبيعة الرياضيات، أم التحاـ المنطؽ بالرياضيات، كليست 

 إال امتداد لممنطؽ.

 بفمسفتو كابستمكلكجيتو الرياضية، مف أىـ ممثمي الفمسفة اإلنجميزية، راسلىكذا يعتبر 
 الذم اىتـ بمختمؼ مجاالت الفمسفة سكاء في المنطؽ أك في الرياضيات.
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عمى ضكء ما سبؽ، تبرز األىمية الفمسفية كاإلبستمكلكجية ليذا المكضكع، الذم حفزنا 
 .ية عامةعمى اختياره كطرقو أسباب ذاتية شخصية، كأخرل مكضكع

 ىك:التي دفعتي إلى طرؽ ىذا المكضكع تتمثؿ  األسباب الذاتيةإف 

، كأيضا ميمنا -1  الدراسات نحك الشخصي الدائـ اىتمامنا بالمنطؽ كفمسفة العمـك
 عمى المعرفي المجاؿ ىذا كشعكرنا بأىمية معاصرة، عممية فمسفية المنطقية الرياضية كدراسة

كأف الفمسفة بدكف منطؽ  الدراسة كالتعمؽ. يتطمب كمكضكع كالعممي الفمسفي المستكييف
 يتيمة، كمف ثمة ال قيمة ليا ألنيا تأمؿ في الفراغ.رياضي تصبح 

دراسة اإلشكاليات الخاصة بفمسفة الرياضيات، كاعتقادنا بأنيا أصبحت مف  -2
 المباحث الفمسفية المعاصرة التي تستحؽ اإلىتماـ. 

كما كتب عنو  رسلكما أف قناعتنا حكؿ ما أثير عمى المنطؽ كالرياضيات عند  -3
كالتنقيب في ىذا المجاؿ كالمساىمة كلك بالقميؿ في المنطؽ الرياضي.  جعمني أختار البحث

أال كىك  فالدارس لفمسفة الرياضيات ال يمكنو أف يمر دكف أف يجد أبرز فبلسفتيا،
 التحميؿ المنطقي. رائد، برتراندراسل

 نذكر منيا مايمي: والدواعي الموضوعيةأما عف األسباب 

ات النقدية لممنطؽ الرياضي، التي طرقيا أصالة كجدة األبحاث كالدراس  -1
المبحث الجديد، كىذا ماجعؿ الطمبة  برتراندراسؿ، كعدـ كجكد المراجع الكافية في ىذا

يتخكفكف مف مثؿ ىذه المكاضيع. باستثناء بعض األعماؿ التي اكتفت بإبراز بعض الجكانب 
تكاد منعدمة كقد خصصنا ليا في عممنا ىذا  راسلمف فمسفتو، أما المنطؽ كالرياضيات عند 

 ال يمكف فيميا إال مف خبلؿ فكرتي المنطؽ كالرياضيات.  راسلفصبل مستقبل، ألف فمسفة 
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أىمية المكضكع : كذلؾ مف خبلؿ عرضنا لمراحؿ تطكر المنطؽ كالرياضيات إلى  -2
كبداية القرف طرح أزمة األسس، أم مف الفكر اليكناني إلى نياية القرف التاسع عشر 

العشريف. سنقؼ عند أىـ المحطات التي ارتكزت عمييا كاىتمت بيا فمسفة الرياضيات عند 
 مختمؼ الفبلسفة.

أضحى المنطؽ الرياضي ذك أىمية كبيرة، نظرا لككنو مف العمـك الحديثة مف حيث 
الميتـ  النشأة، فضبل عف ككنو متداخؿ في بناء فمسفة العمـك المعاصرة، لذلؾ عمى الفيمسكؼ

 بالمنطؽ كفمسفة العمـك المعاصريف، أف يككف عمى دراية بالرياضيات كفمسفة الرياضيات.

التي تناكلناىا في ىذا البحث تدكر عمكما حكؿ محاكلة تحديد  اإلشكالية المحورية
، كدكره في تطكير برتراندراسلكدراسة كفيـ كالتعريؼ بالعبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات عند 

مف خبلؿ  -كنقصد بو المنطؽ الرياضي أك فمسفة الرياضيات  -ث الفمسفيىذا المبح
 معالجتو لممسائؿ اإلبستمكلكجية المنطقية كالرياضية كالحمكؿ المقدمة ليا.

 كفي ضكء ذلؾ، تمركزت تحت اإلشكالية المحكرية األسئمة الفرعية التالية:

ما وفمسفة الرياضيات ماىو الدور الذي لعبو برتراندراسل في تطوير الفمسفة عمو  
 بصفة خاصة في بداية القرن العشرين؟

ما ىي األساب التي سمحت بتأسيس  األسس في الرياضيات؟كيف تم طرح أزمة  
 الرياضيات عمى المنطق عند راسل وكيف ذلك؟

 بين المنطق والرياضيات؟ ة العالقةقما حقي 

ن وجدت كيف تأثر كل منيما باآلخر؟   وىل المنطمق ىل توجد مؤثرات بينيما؟ وا 
  جاء منطقيا أم رياضيا؟
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 استطاعت المنطقانية الراسمية أن ترد اإلعتبار لميقين الرياضي؟إلى أي مدى  

األصمية كبعض  برتراندراسللئلجابة عمى ىذه التساؤالت اعتمدت أساسا عمى مؤلفات 
كأخص بالذكر 'برنكيبيا ماتيماتيكا' ' أصكؿ  عت إلى تكضيح أفكاره،الدراسات التي س

كحاكلنا قرائتيا كقد راعينا أثناء ذلؾ تكخي  الرياضيات' ' مدخؿ إلى فمسفة الرياضيات'،
عمى منيجية  المكضكعية قدر اإلمكاف في القراءة، كقد اعتمدت في معالجة ىذا البحث

 كتتمثؿ في:تساعد في عممية البحث كحؿ اإلشكالية، 

كذلؾ إلبراز معنى كحقيقة المنطؽ الرياضي كتحميمو دكف  النقدم ك  التحميمي المنيج -
 كالكصؼ منيج المقارنة عمى ذاتية قد تبعدني عف اإللماـ بعناصر المكضكع، كما اعتمدت

ألف الكشؼ عف المنطؽ في الرياضيات أك الرياضيات في المنطؽ يتطمب ىذا النكع مف 
ة(، كالغاية مف ذلؾ الكصكؿ إلى أسس النظرية المنطقية كمبادئيا مف حيث المنيج )مقارن

 .كما حاكلنا المقارنة بيف المكاقؼ كاآلراء المختمفة  أصالتيا كحدكد تطبيقيا

التاريخي حيث ارتأيت أنو يناسب ىذا النكع مف الدراسة كتتبلءـ مع طبيعة  المنيج  -
 كعف صيركرتيما عف تطكر المنطؽ ك الرياضيات، كذلؾ بتقديـ صكرة تاريخية راسلكتابات 

 في الفكر الفمسفي.

األطركحة، فكانت  ليذه المعرفي المحتكل تقديـ إلى يقكدني المنيجية عف الكبلـ إف
 يمي: الخطة كما

المقدمة: عرفنا فييا بالمكضكع، كأىميتو كأسباب كدكاعي اختياره، ثـ حددنا   -
الفرعية، ثـ المنيج المعتمد في القراءة، كبعدىا تحميؿ الخطة اإلشكالية المحكرية كمسائميا 

 المعتمدة كبعض الصعكبات كالعراقيؿ المكضكعية التي اعترضت البحث.
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بعد ذلؾ قسمنا بحثنا إلى ثبلثة فصكؿ، كؿ فصؿ يحتكم عمى مباحث، ككؿ مبحث 
 يتضمف مطالب فرعية:

أبرزنا فيو األزمة  اضيات "،"مراحل تطور المنطق والريالفصؿ األكؿ كعنكانو:   -
الرياضية في القرف التاسع عشر كذلؾ عف طريؽ الرجكع إلى البدايات األكلى لعبلقة المنطؽ 
بالرياضيات كتتبع مسارىما التطكرم، مف الفكر القديـ إلى الفكر الكسيط كالحديث 

دىا كتطكرىا، كالمعاصر، مف المنظكر الفمسفي كالرياضي ،لتحديد طبيعة العبلقة بينيما كحدك 
كبعدىا حاكلنا تقديـ األسس التي قامت عمييا الرياضيات الكبلسيكية، ككيؼ فقدت 
مصداقيتيا كيقينيتيا، ثـ تطرقت إلى أىـ المفارقات التي ظيرت، كبعدىا إلى اإلكتشاؼ 

التي أصبحت تعاني مف نقائض  -فكرة األعداد البلمتناىية -الكانتكرم لنظرية المجمكعات
 بدكرىا إلى طرح "أزمة األسس".خطيرة أدت 

كىك فصؿ  "،أزمة أسس الرياضيات وظيور اإلتجاه المنطقاني"الفصؿ الثاني:   -
مف خبلؿ نظريتو المنطقانية، ككيفية رد الرياضيات منذ  لراسلحاسـ كذلؾ، قمنا بتخصيصو 

ء المنطؽ نشأتيا إلى المنطؽ، كلـ يكف عممو ثكرة عمى المنطؽ التقميدم بؿ كؿ ما أراده بنا
في ىيئة نسؽ استنباطي كاضح المبادئ، كبالغ الرمزية ليككف أكثر صكرية، كىذا النسؽ 

عمى شكؿ نسؽ استنباطي يعتمد عمى ثبلثة نظريات أساسية، كىكما تطرقنا  راسلالذم أقامو 
إليو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ كعنكناه بنظريات المنطؽ الرياضي كمنطؽ حساب 

 -نطؽ حساب الفصكؿ، كمنطؽ حساب العبلقات، ثـ تطرقنا إلى العبلقة بينيماالقضايا، كم
ممتحماف تماما في نسؽ مكحد. كما  راسل، كأكضحنا أنيما حسب -المنطؽ كالرياضيات

حاكلنا الكقكؼ كالتركيز عمى كيفية تحميؿ النقائض لديو كحمكليا الممكنة، كذلؾ عف طريؽ 
 ، التي اقترحيا لذلؾ الغرض.  La théorie des types "نظرية األنماط"
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كىكعبارة عف  "التطور المعاصر لممنطق الرياضي"،الفصؿ الثالث كاألخير:   -
حكصمة أردناه أف يككف فصبل ختاميا يمخص مجمؿ لما جاء في الفصكؿ السابقة، كحرصنا 

 يكو'ار  Quine 'كواين'عمى أف نكضح فيو: أىـ اإلنتقادات كالحمكؿ التي قدميا كؿ مف 
لحؿ المفارقات التي ظيرت في الرياضيات، كبعدىا انتقمت إلى اإلتجاىات  وايل' فيل

كمف ثـ  Jan Brouwerبروورالمعارضة لمنظرية المنطقانية. أشرت إلى الحدسانية عند 
عرض مكقؼ اإلتجاه الحدسي مف أسس الرياضيات، ثـ ركزت عمى عرض مكقؼ اإلتجاه 

، كالتي انتيت إلى تكسير قكالب منطؽ  David Hilbert ىمبرت دافيدالصكرم عند 
الثنائي القيـ، إلى منطؽ متعدد القيـ، الذم يستمد قكتو مف المنطؽ الرياضي كىذا ما  أرسطو

الذيف اكتشفك ىذا  الذم يعتبر مف الركاد Lukasiewicz لوكازيفيتش يانعرضناه مع 
 المنطؽ.

النتائج كاألفكار التي انتيينا إلييا مف أخيرا خاتمة اجتيدنا أف نسجؿ كنصكغ فييا أىـ 
 خبلؿ البحث.

ناء دراسة كمناقشة كتحميؿ عدة أث صعكباتككؿ بحث عممي كأكاديمي فقد كاجيتنا 
 ت ىذه األطركحة:إشكاال

مشكمة الترجمة: إف أىـ أعماؿ راسؿ لـ تترجـ، مثؿ كتاب "مبادئ الرياضيات" أك   -1
راسات التي كانت حكلو، كاإلقتصار في ترجمة مؤلفاتو عمى "البرنكيبيا ماتيماتيكا"، ككذلؾ الد

بعض مؤلفاتو الفمسفية، كمازاد عممية الترجمة تعقيدا ىك األسمكب المعقد لمفيمسكؼ، كرغـ 
ماتنطكم عميو العممية مف مخاطر لـ يكف أمامنا مف حؿ سكل مكاجيتيا، كبادرنا إلى 

 الترجمة بأنفسنا.
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 ماىرخدـ المكضكع في جكىره، إال القميؿ، مثؿ كتاب عدـ كجكد المراجع التي ت  -2
عف  الفندي ثابت ومحمد، "المنطؽ الرياضي"عمي عف فمسفة العمـك  محمد القادر عبد
 فمسفة الرياضيات"."

اتساع مجاؿ البحث الذم يرتبط بمكضكعيف مف الدراسة ككبلىما يتطمب الكثير    -3
حاطة بالرياضيات كبفمسفة الرياضيات. كما أف مف الدقة، كما يتطمب ىذا المكضكع أيضا اإل

إختبلؼ المغة الرمزية مف منطقي إلى آخر، أدل في الكثير مف األحياف إلى اإللتباس 
 كالغمكض، بالخصكص المصطمحات التقنية ذات المستكل التخصصي الدقيؽ.

 ومالبحث كاتضحت معال ناالمذككرة، كبتكفيؽ مف اهلل كاصم كلكف رغـ ىذه الصعكبات
حكؿ فمسفة  برتراندراسلإف أعماؿ  كتفاصيمو، كىذا ماجعؿ البحث عمى ىذه الصكرة.

الرياضيات بصكرة عامة جديرة بإىتماـ المثقؼ كالباحث العربي. كنتمنى بكؿ تكاضع أننا قد 
 كفقنا في إنجاز ىذا البحث المتكاضع.

 ي.أسأؿ اهلل أف يككف ىذا البحث مساعدة متكاضعة في ميداف البحث العمم
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  مقدمة

، أم بكصفيا عمما نظريا  يمكف القكؿ بصفة عامة إف الرياضيات كما نعرفيا اليـك
كمدرستو )القرف   pythagore فيثاغورسمحضا، إنما ظيرت عند اليكناف، كخاصة بعد 

السادس قبؿ الميبلد(. أما األساس الذم بنى عميو اليكناف صرحيـ الرياضي النظرم فيك، 
بدكف شؾ، الرياضيات التطبيقية التي عرفتيا الحضارات الشرقية القديمة كليذا كانت 
ة الرياضيات عندىـ شديدة االرتباط بالكاقع العممي كالحسي كالممارسة اليكمية لئلنساف، خاص

اإلنساف الضركرية  منيا الحضارة المصرية كالبابمية، كالتي كانت تحت ضغط حاجات
 كتكقع األحداث الفمكية، االقتصادية كاالجتماعية، كالقياـ بالحسابات في األعماؿ التجارية،

كمثؿ فيضانات كاد النيؿ التي دفعت المصرييف القدماء إلى ابتكار طرؽ كأساليب ىندسية 
  1الحقكؿ كتنظيـ الزراعة كالرم.لتحديد مساحات 

 : في الفكر اليوناني القديم:المبحث األول

إف اليكناف لـ يبتكركا كؿ شيء، لـ ينشئكا الرياضيات النظرية مف عدـ، بؿ إنيـ نقمكا 
معمكماتيـ الرياضية األكلى مف المصرييف كالبابمييف كشعكب الشرؽ األخرل ) إف مدارس 

كفيثاغكرس   (thalés) طاليسييما عمى التكالي، كؿ مف ممطية كسامكس المتيف تعمـ ف
كانت مدارس شرقية(، كلكف مع ذلؾ ىناؾ فرؽ شاسع بيف الرياضيات التطبيقية التي كصمتنا 
 مف حضارات الشرؽ، كالرياضيات النظرية التي كرثناىا عف اليكناف، ىناؾ انفصاؿ بينيما.

مفاىيـ أساسية لـ تكف مكجكدة مف يتجمى ىذا االنفصاؿ، أك القطيعة، في ظيكر 
قبؿ، مفاىيـ ال يزاؿ يقـك عمييا البناء الرياضي النظرم، ىذا باإلضافة إلى استعماؿ طرؽ 
جديدة في التفكير كػالتجريد كالتعميـ كالتحميؿ كالتركيب، مما كانت نتيجتو نشكء تصكر جديد 

                                                           
 .57، ص 1998، 4بًنوت، ط، مركز دراسات الوحدة العربية، العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،  مدخل إلى فلسفة العلومزلمد عابد اجلابري،   -1



 ل األول:                                     مراحل تطور المنطق والرياضيات.الفص

11 
 

الحساب كاليندسة بالتطبيقات لمعمـ الرياضي يختمؼ اختبلفا جذريا عف التصكرات التي تربط 
  1العممية كالحاجات االجتماعية.

 : موف  المدرسة الفيااوورية:أوال

مكضكع الرياضيات عند اليكناف ماىيات ذىنية تتمتع بكجكد مكضكعي مستقؿ 
ككامؿ. فكما أف العدد الصحيح تصكر ذىني خالص، مف الصعب ربطو بالمحسكسات، 

تككف ىي األخرل تصكرات ذىنية خالصة، أم ماىيات فكذلؾ األشكاؿ اليندسية يجب أف 
 عقمية.

الفيثاغكرية مدرسة عممية اىتمت بعمـك عديدة في الزمف القديـ: كالرياضة )الحساب 
ىك الذم كضع الحجر األساس كأرسى دعائـ ىذا العمـ؛ بيد  فيثاغورسكاليندسة(، ك يعتبر 

أف البشرية قد سارت أجياال كثيرة تخطك بالرياضة خطكات قطعت زمنا طكيبل حتى انتقمت 
 2مف الحس إلى التجربة.

إف القكؿ الرئيسي الذم قالت بو الفيثاغكرية ىك أف كؿ شيء ىك العدد، فكؿ شيء 
 أرسطويقكؿ   3لعدد، فالعدد ىك جكىر الكجكد كحقيقتو.جسماني أك غير جسماني لو صفة ا

Aristote  لقد عنى الذيف عرفكا بالفيثاغكرييف بالرياضيات ككانكا أكؿ مف افترض أف"
كبذلؾ قد أنشئكا عدة نظريات في  4مبادئ الرياضة ىي أيضا مبادئ جميع األشياء". 

 اليندسة كعمـ العدد.

                                                           
 .58مرجع سابق، ص ،  العقالنية المعاصرة وتطور الفكر العلمي،  مدخل إلى فلسفة العلومزلمد عابد اجلابري، ،  - 1
 .49، ص 1992دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، )د.ط(،   ،مالمح الفكر الفلسفي عند اليونانعريب عباس عطيتو،  - 2
 .32 -31، ص 2000، 2، دار الكتب ادلصرية، القاىرة ، طقصة الفلسفة اليونانيةجنيب زلمود، أمحد أمٌن وزكي  - 3
 .72، ص 1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، طبعة جديدة، الفلسفة اليونانية ومشكالتهاأمًنة حلمي مطر،  - 4
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أف  فيثاغورسعداد صفات ىندسية، حيث يرل بدأ الفيثاغكريكف بأف نسبكا إلى األ
 .1كؿ شيء في الكجكد إنما ىك : " شكؿ ىندسي كعدد "

لما كانت األعداد ىي أكؿ مبادئ الرياضة فقد تصكركا أف بينيما كبيف سائر 
، 2الكائنات المكجكدة تشابيا كبيرا يفكؽ التشابو القائـ بينيما كبيف النار أك األرض أك الماء

فيك يعبر عف  3يناظر الخط، كالعدد  2يناظر النقطة، كالعدد  1لعدد كقالكا أف ا
 .3المثمث...كانتيكا مف كؿ ذلؾ إلى أف الككف ذات طبيعة رياضية

في أزمة عمميػة عميقػة عنػد منتصػؼ القػرف الخػامس قبػؿ  4الفيثاغكريةدخمت المدرسة 
، كتتمثؿ أعػراض ىػذه فيثاغورس الميبلد، كىي تعتبر أكؿ أزمة رياضية )تاريخيا(،  تعكد إلى

،  Nombres incommensurablesاألزمػػة فػػي اكتشػػاؼ أعػػداد "غريبػػة" ال تقبػػؿ القيػػاس 
 Nombres األعػػػػداد العقميػػػػة كذلػػػػؾ فػػػػي مقابػػػػؿ، الصػػػػماء كقػػػػد سػػػػماىا العػػػػرب باألعػػػػداد

rationnels األعػػداد كتسػػمى اليػػـك، المنطكقػػة التػػي يتصػػكرىا العقػػؿ كسػػماىا العػػرب باألعػػداد 
 .5ذريةالج

عندما كاف يطبؽ نظريتو المعركفة،  فيثاغورسقصة ىذه األعداد الصماء ىي أف  
عمى مختمؼ األشكاؿ التي تنطبؽ عمييا، أم عمى المثمثات قائمة الزاكية، حيث تقكؿ نظرية 

إف مربع الكتر في المثمث القائـ الزاكية يساكم مجمكع مربعي الضمعيف : "فيثاغورس
تبيف لو أف كتر المثمث القائـ الزاكية يككف في بعض الحاالت غير قابؿ لمقياس  6اآلخريف" 

بكحدات صحيحة. فإذا كاف لدينا مثبل مثمث قائـ الزاكية ضمعاه المتجاكراف يساكياف عمى 

                                                           
 .22، ص 1981، دار الكتاب اللبناين، بًنوت، الموجز في تاريخ العلوم عند العربمجيل صليبا،   - 1
 .73أمًنة حلمي مطر، مرجع سابق، ص  - 2
 .230، ص 1984، 1اجلزء األول، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بًنوت، ط ،موسوعة الفالسفةعبد الرمحن بدوي،  - 3
نسبة إىل مؤسسها فيثاغورس، وىم مجاعة فلسفية يونانية تنتمي إىل القرن اخلامس قبل ادليالد، وعاشت اجلماعة  بعد ذلك دلئات السنٌن،  المدرسة الفيثاغورية - 4

 ويعترب جاليليو عودة إليهم.
5
 . 132-230مرجع سابق، ص   ،موسوعة الفالسفة عبد الرمحان بدوي، - 

 .52عريب عباس عطيتو، مرجع سابق، ص   - 6
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+  23، كباستخداـ القانكف المذككر أعبله، فإف مربع كتر ىذا المثمث يساكم: 4، 3التكالي 
، كىك عدد 5. كبالتالي فإف مربع كتر ىذا المثمث يساكم 25=  25=   16+  9=  24

 صحيح "معقكؿ"، أم يمكف تصكره بتماـ.

، فإف مربع الكتر يساكم 7، 5أما إذا كاف الضمعاف المتجاكراف يساكياف عمى التكالي 
ذا أردنا استخراج كتر74أم  49+ 25أم  27+   25 ىذا المثمث أم الجذر التربيعي  . كا 

 9ك 8فإننا لف نحصؿ عمى عدد صحيح "معقكؿ" بؿ عمى عدد يقع  ما بيف  74لمعدد 
كبالتالي فإف كتر ىذا المثمث ال يقبؿ القياس بكحدات صحيحة  81=  29=  28باعتبار أف 
 .1مع كسكر ال نيائية لعدد أرقاميا بعد الفاصمة. كلذلؾ ال يمكف تعقمو بتماـ 8ألنو يساكم 

 ئـ الزاكية إذا افترضنا أف لدينا مثمث قا

 فيو ضمعاف متساكياف )أب ك ب ج يساكم كاحد( 

 أم أف مقياس كؿ منيما يساكم كحدة                       

 في                      فيثاغورسكاحدة ، فكفقا لنظرية  

 المثمث القائـ الزاكية يككف مربع 

  الكتر حسابيا يساكم:                                      

                                                          2+ )ب ج( 2= )أب( 2)أج(

 (1)رقـ  الشكؿ                                         21+  21=        

       =1  +1 

       =2 
                                                           

 .61 -60زلمد عابد اجلابري، مرجع سابق، ص   - 1

 ب

 أ

 ج
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 .2كطكؿ الكتر يساكم ذلؾ العدد إذا ربع أعطانا  2كمف مربع الكتر يساكم 

الغير المتكقعة كىي أف مثؿ ىذا العدد ال يمكف  المشكمةالفثاغكرييف اكتشفكا  غير أف
التعبير عنو بكحدات محددة صحيحة، كبمعنى أدؽ ال يمكف التعبير عنيا باألعداد الناطقة. 

حسابية اصطدمكا باألعداد الصماء التي كعندما أرادكا التعبير عف األطكاؿ اليندسية بأعداد 
 – 2ىـ أكؿ مف عرفكا الجذر التربيعي لمعد  الفيثاغكرييفال تقبؿ القياس المضبكط. ككاف 

 1 -كىذا أكؿ ما استكشفكه مف األعداد الصماء

ذلؾ أزمة كفضيحة، كتميا إال عف تبلميذه كأكصاىـ بأال يكشفكا  فيثاغورسفاعتبر 
  الفثاغكرييفكلعؿ ىذا كاف ذلؾ مف جممة العكامؿ التي جعمت  سرىا لكي ال يصيبيـ شر،

ينصرفكف عف الحساب جممة كيقتصركف عمى اليندسة كقامت كعمـ ناضج منذ البداية 
 .2كخضع الحساب نفسو إلييا

فمكؿ خط مستقيـ عدد صحيح يرتبط بو ) ىك عدد النقط المككنة لو(، فيناؾ نقط 
سيا، لكف ليس كؿ النقط تقابميا أعداد ناطقة، إذ ىناؾ نقط ال تقابؿ أعداد ناطقة إذا قمنا بقيا

تقابؿ أم عدد ناطؽ كمنيا ما يقابؿ األعداد الصماء، كلكف في العصر الحديث تـ إدماج 
لمعدد الذم إذا ضربناه في نفسو يعطي    األعداد الصماء في الرياضيات ككضع لو رمز 

    ( يساكم  1الكتر )ب ج( في الشكؿ ) ؿكف طك كبالتالي يك عددا صحيحا،

 2=   2(  أم: )   2=    ×    حيث: 

لكف لماذا اعتبرت  .الفيثاغكرييفىي أصبل تنسب إلى     كتسميتو بالعدد األصـ 
 األعداد الصماء فضيحة عند الفيثاغكرييف؟

                                                           
، الكتاب األول، الفلسفة القدمية، ترمجة: زكي جنيب زلمود، مراجعة أمحد أمٌن، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، )د.ط(، تاريخ الفلسفة الغربيةبرتراند راسل،   - 1

 .328، ص 2010
 .35 -34، ص 1969، 1العربية للطباعة والنشر، بًنوت، ط، دار النهضة فلسفة الرياضةزلمد ثابت الفندي،   - 2
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لدراسة الرياضيات كىذا ليس بيدؼ الرياضيات في ذاتيا   الفيثاغكريةذىبت المدرسة 
بيدؼ فيـ كتفسير الككف، حيث كانت ليذه المدرسة أفكار فمسفية أرادكا تحقيقيا ك  بؿ

إثباتيا، كفي المقابؿ كاف تصكر العدد األصـ يتناقض مع آرائيـ الفمسفية فكجدكا أنفسيـ في 
أحد الطريقيف  لمخركج مف ىذا المأزؽ: فأما أف يقبمكا بمثؿ  الفيثاغكرييفمعضمة، فكاف أماـ 

ما أف يبتعدكا كيتجنكا ىذه األعداد كيحافظكا عمى ىذه األعد اد فتيدـ أسس فمسفتيـ، كا 
إلى قبكؿ الحؿ الثاني الذم أدل بدكره إلى نتائج  الفيثاغكرييفمذىبيـ الفمسفي؛ كلقد اتجو 

 1كخيمة)العزؿ بيف الحساب كاليندسة(، فتأخر عمـ العدد كثيرا.

عديدة منيا افتقار لغة رمزية رياضية الحقيقة أف ليذا التخمؼ في عمـ الجبر أسباب 
 يستحيؿ تقدـ عمـ الجبر بدكنيا.

إلى الحؿ الثاني  لمخركج مف المأزؽ كلـ يتجيكا إلى  الفيثاغكرييفلكف لماذا اتجو 
الحؿ األكؿ؟ إف السبب يكمف في حقيقة إدراكيـ أف قبكؿ الحؿ األكؿ كاف يتضمف في حقيقة 

لنقط في الخط كقبكؿ أف كؿ خط مستقيـ محدكد األمر التخمي عف فكرة المحدكد مف ا
يتضمف في داخمو عددا ال نيائيا مف النقط، بشرط أف تقبؿ الفرض اإلقميدم عف النقطة التي 
تعرؼ بأنيا تشغؿ مكقع في الخط كال تشغؿ حجما، في حيف يبدكا أف لمنقطة حجما في 

 ىيـ الرياضية كالنقطة كالخط.نظرىـ مما يعني أنيـ ارتبطكا بالعالـ المادم في تحديد المفا

بأكممو، كاف مف الطبيعي أف يبتعد  الفيثاغكرملما كاف ىذا يعني انييار النظاـ 
 عف الحؿ األكؿ. الفيثاغكريكف

 

 

 
                                                           

1
 .23مرجع سابق، ص ، الموجز في تاريخ العلوم عند العربيل صليبا، مج - 
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 موف  أفـالطون:  :ثانيا

ينصب أساسا عمى المعاني الميتافيزيقية التي تكمف  أفالطونيمكننا القكؿ أف اىتماـ 
مف كراء التصكرات الرياضية، كفي ىذا كمف المحتمؿ كمف دكف شؾ كاف متأثر بالمدرسة 

بتعاليميا في  أفالطونالذم تشبع  -أم كاف مسايرا لبلتجاه الفيثاغكرم  –الفيثاغكرية 
" إني ال أجد شخصا  يقكؿ:  سلرااىتماماتو بالرياضيات، فبل عجب أف نرل فيمسكفا مثؿ 

نجده في جكىره  أفالطونياغير فيثاغكرس كاف لو أثر يماثمو في عالـ الفكر، ألف ما يبدكا لنا 
 1عند التحميؿ فيثاغكريا"

فكما حرص الفيثاغكرييف عمى إضفاء داللة ككنية عمى الرياضة لـ يحؿ بينيـ كبيف  
الكصكؿ إلى مجمكعة مف أركع الكشكفات الرياضية في العالـ القديـ، فكذلؾ كانت حماسة 

لمدراسة الرياضية قكة دافعة ليذا العمـ. أدت إلى نيكضو في األكاديمية بكجو  أفالطون
 .2حاكؿ أف يجعؿ لمرياضة قيمة أساسية في تفسير الككف الطونأفخاص، كيمكف القكؿ أف 

فالفيثاغكرييف "قرؤكا أف ىذا العالـ أشبو بعالـ األعداد منو بالماء أك النار أك التراب، 
كقالكا إف مبادئ األعداد ىي عناصر المكجكدات، أك أف المكجكدات أعداد كأف العالـ عدد 

 3كنغـ"

اضيات يتسـ بطابع مزدكج: فالرياضة ترتفع عف كؿ لمري أفالطونأف بحث  كالكاقع
مكضكع متعمؽ بالعالـ المحسكس، كلكنيا مف جية أخرل تييئ الذىف أفضؿ تييئة لمصعكد 
إلى العالـ المعقكؿ كىي بالنسبة إلى العالـ األكؿ غاية في ذاتيا ينبغي أف تحتفظ باستقبلليا 

                                                           

 1-Bertrand russell  ,clarendon press, oxford, p 55. the History of western philosophy ,  
 .139 -138، )د.ط(، ص 2004الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ، ، ترمجة فؤاد زكرياء، دار جمهورية أفالطون  - 2
 .38، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر، مصر، )د.ط.ت(، ص تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   - 3
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اني فيي كسيمة لتدريب العقؿ عمى الكامؿ عف كؿ المكضكعات، أما بالنسبة لمعالـ الث
 . 1التعامؿ مع عالـ األفكار المجردة

لدراسة الرياضيات لـ تكف ترجع إلى تعمقو بالرياضيات  أفالطونأف حماسة  كيبدكا
بقدر ما كانت ترجع إلى قدرة الرياضيات عمى تككيف " الطابع الفمسفي" في النفس، كقد أيد 

كاألفبلطكنية  أفالطونلرغـ مف اإلدعاءات المبالغ فييا "دانتسج" ىذا الرأم إذ قاؿ " عمى ا
كأتباعو كانت إلى حد بعيد  أفالطونالمحدثة، فإف أفبلطكف لـ يكف رياضيا. فالرياضة عند 

ذاتو، الذم يترجـ  matematicaكسيمة لغاية، كالغاية ىي الفمسفة ... كينعكس ذلؾ في لفظ 
حرفيا بعبارة " مقرر دراسي" أك "منيج". كبيذا المعنى كانت الرياضة تستخدـ في أكاديمية 

  2أفبلطكف كلـ تصبح الرياضيات اسما لعمـ العدد كالشكؿ كاالمتداد إال فيما بعد"

في كتابو "مراحؿ فمسفة  léon Brunschvicg برنشفيك ليونإليو  ذىبكىذا ما 
: " إف األفبلطكنية مثؿ الفيثاغكرية أفالطون" كذلؾ مف خبلؿ تعميقو عمى فمسفة الرياضيات 

لكف ىناؾ فرؽ بيف األفبلطكنية كالفيثاغكرية، فحسب  -فمسفة مف نمط رياضي -
األشياء تشارؾ األعداد فاالسـ ىك الذم  أفالطونالفيثاغكرييف األشياء تمثؿ األعداد، كحسب 

  .3يتغير فقط "

أف األفبلطكنية ىي التي كضعت القاعدة األساسية مف أجؿ  رنشفيكبمف ىنا يرل 
" استخرج مف الرياضيات فمسفة كيؤسس الرياضيات عمى  أفالطونفمسفة رياضية ألف 

 . 4الفمسفة "

 مما سبؽ يتضح أف الرياضيات في رأيو تتصؼ بالصفات اآلتية:

                                                           
 .135، مرجع سابق، ص تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،  - 1
 .138ادلرحع نفسو، ص  - 2
 3- , paris,  , librairie félix  algan, les etapes de la philosophie mathématiqueBrunschvicgLéon 

1929.p 43.  
4 - Ibid, p 69 
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 كاضحة بذاتيا.: إنيا تبدأ مف مسممات تعد في غير حاجة إثبات، ألنيا أوال

: كىي استداللية متدرجة، أم أنيا تحتاج إلى سمسمة مف المراحؿ المتسقة التي ثانيا
 تكصؿ إلى البرىاف المطمكب.

 1: كىي تحتاج إلى صكر متخيمة يستعيف بيا الرياضي في فيـ مشكبلتو.ثالثا

يقية كما سبؽ كأف ذكرنا لمتصكرات الرياضية معاف ميتافيز  أفالطونكبيذا فقط أعطى 
 متأثرا بالمدرسة الفيثاغكرية كليذا ارتبطت الرياضيات لديو بالفمسفة.

منبيرا بالرياضيات ككانت في نظره نمكذج لمدقة كاليقيف في  أفالطونقد كاف 
كلـ يتكقؼ عف التفكير  -في بعض الشيء مف عمره –الفمسفة، كقد كاف يضع اإلبداعات 

يجاد طرؽ جديدة لمبحث الرياضي كعمى ىذا الرياضي بصفة مباشرة إذ كاف دائما ييـ إل
كاف مكلعا بالرياضيات دكف أف يككف  أفالطونبقكليـ " إف  بورباكي نيكوالسيعمؽ جماعة 

مبدعا في الميداف، حيث كاف مطمعا عمى االكتشافات الرياضية لمعاصريو فكثير منيـ كانكا 
 2تبلمذتو أك أصدقاؤه".

ديد في مجاؿ الرياضيات كلكنو جعؿ ذاتو لـ ييتد إلى ج أفالطونصحيح أف 
ممارسة اليندسة عمبل إلييا كشرط ضركريا لدخكؿ األكاديمية حيث نقش عمى باب 

 3". ال يطرؽ بابنا إال مف كاف رياضيااألكاديمية " 

 

                                                           
 .136سابق، ص رجع م، أفالطون جمهورية  - 1
 2- Hermann, 1974) , p 12 , ,(pariseléments d’histoire de mathématiqueNicolas Bourbaki,  
 3- ,presses universitaires de France, 1984,p 21  , parishistoire de géométriepierre Edouard Machel,  
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ككاف ذكر الرياضيات في محاكراتو مقترنا عمى الدكاـ باالحتراـ بؿ كاف يحيطيا 
إلى بث اإلعجاب بيذا العمـ في نفس كؿ مف يستمع إلى بحالة مف التقديس، تؤدم قطعا 

  1دركسو أك يقرأ محاكراتو.

كسكاء أكاف ىذا صحيحا أـ ال فإنو مف المؤكد أف الرياضيات كانت تمثؿ مكانا 
، كىك يفصؿ في الكتاب السابع مف "الجميكرية" الحديث أفالطونممتازا في دراسات مدرسة 

ى حراس المدينة الفاضمة دراستيا لتييأىـ لمكصكؿ إلى عف العمـك الرياضية التي يجب عم
 2أعتاب الدرجة العميا مف التعميـ: مرحمة الفمسفة.

أرسطك لكف ماىك مكقؼ كىذا كمو يدؿ أف الرياضيات لـ تتحرر مف قيكد الفمسفة. 
 مف الرياضيات؟ مؤسس المنطؽ الصكرم

 :موف  أرسطو -ثالاا

، فيقكؿ إف فيثاغوروس، كالعدد عند أفالطونبيف العدد عند  أرسطويفّرؽ 
، تي ىي نمكذج ليا كما فعؿ أفبلطكفالفيثاغكرييف ال يجعمكف األعداد مفارقة لؤلشياء ال

 عمى النحك اآلتي: أرسطوكيمكف تمخيص مكقؼ 

 ىي: تيجةكالن أفالطونمفيـك األعداد المتعالية عند  أرسطونقد 

 ط.دد الطبيعي عمى التجريد فقتأسيس مفيكـ الع -1

 فصؿ العدد عف الشكؿ اليندسي. -2

في كتاب "التحميبلت الثانية"  أف عمـ العدد منفصؿ عف عمـ اليندسة  أرسطويرل 
تماما كال يمكف أف نجمع بينيما كال يمكننا البرىاف عمى القضايا اليندسية بالرجكع إلى عمـ 

                                                           
 .138سابق، ص رجع م، أفالطون جمهورية - 1
 .213م، ص 1993جامعة الكويت،)د. ط(،  ،الفلسفة اليونانية حتى أفالطونعزت قرين،  - 2
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" ال يمكننا أف ننتقؿ في البرىاف مف نكع إلى  أرسطوالعدد مثمما اعتقد الفيثاغكرييف، يقكؿ 
آخر، كما ال يمكننا أف نبرىف قضية ىندسية باستخداـ عمـ العدد أك عمـ الحساب 

arithmétique"1ىي: كجكد ثبلث عناصر في البرىاف عمى ذلؾ أرسطو . كما يزيد 

 األكؿ: إف ما نبرىف عميو مرىكف بالنتيجة. كاففي الم

 التي عف طريقيا يتسنى بيا البرىاف. الثاني: البديييات، كاففي الم

 2الثالث:الجنس ىك المكضكع الذم يظير في البرىاف الصفات األساسية. كاففي الم

يقكؿ أيضا: " لكف في حالة األجناس المختمفة مثمما ىك األمر بالنسبة لعمـ  حيث
الحساب كاليندسة، فبل يمكننا أف نطبؽ البرىاف العددم عمى خاصيات الكميات )أم 

 3المقادير أك المساحات( إال إذا افترضنا أف المساحات ال تككف أعدادا "

في  أرسطوكاف ناقدا لمف سبقكه، كلـ يكف  أرسطويبدكا أف  جماعة بورباكيكحسب 
يعف بالرياضيات بطريقة مباشرة، لكنو يذكر أمكر عدة  ضمف مؤلفاتو،  أفالطونأكاديمية 

 .كلـ يكف يجتيد في الحفاظ عمى اتصالو مع الحركة الرياضية في عصره

بمكقفو ىذا قد ساىـ إسياما كبيرا في تطكر ىذا العمـ، رغـ أف  أرسطولقد كاف 
، لكنو بالمقابؿ تمكف مف " تنظيـ أفالطونتمامو بالرياضيات كاف ضعيفا إذ قكرف باىتماـ اى

نكف"  كتقنيف طرؽ االستدالؿ ألكؿ مرة "، ككاف ذلؾ مف خبلؿ كتابو الكبير "األكرغا
l’organon ( كالذم مف خبللو نقد الجدؿ كجاء بنظرية القياسthéorie du syllogisme 

 4. أرسطوعكد تأسيسو إلى (.كبالتالي فالمنطؽ ي

                                                           

 1- tricot,nouvelle edition, paris,librairie   ,trad,j analytiquesorganon, les seconds Aristote, 
philosophique,J,vrin , 1963), livre 1 ch. 7.75 a b35- 40 .                                                                

2 - Ibid, livre 1  ch. 7.75 , b 5. 
3 -  Ibid, livre 1 ch. 7.75,  b 5. 
 .وما بعدىا 137م، ص 1980، 1، وكالة ادلطبوعات، الكويت،طأرسطو منطقعبد الرمحان بدوي،  - 4
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فقد كاف عارفا برياضيات  ،ياضيا كذلؾ ألنو قدـ نسقا رياضيار  أرسطولقد كاف 
عصره، كدكره في جمع  الرياضيات كتقدميا أمر ال مجاؿ لمشؾ فيو، كىذا ما يدؿ عميو 
مؤلفو الكبير " التحميبلت الثانية" الذم يثبت فيو البرىاف اليقيني أك بصفة أخص الرياضي 

م تحدث مف صمة ىذا البرىاف بالمنطؽ الصكرم، كفيو أيضا يثبت أف اليقيف الرياضي الذ
 scienceمستمد مف أف الرياضيات عمـ برىاني  وأفالطون فيثاغورسعنو 

démonstrative أك كما يقاؿ اليكـ عمـ استنباطي ،science déductive كيقصد ،
بالعمـ البرىاني ذلؾ العمـ الذم يحتاج لقيامو إلى أسس كمبادئ عامة ننطمؽ منيا  أرسطو

 1يات.لمبرىنة عمى جممة مف القضايا كالنظر 

بالشكؿ الذم أراده ىك فقد اعتبركا الرياضيات  أرسطوإف الذيف لـ يفيمكا منطؽ 
نمكذج لمدقة كاليقيف، كىذا لزمف طكيؿ، بالرغـ أف إقميدس ذاتو "ُأعتبر بالنسبة لكثير مف 

 2األجياؿ الذيف نيمكا مف مادتو أستاذ منطؽ أكثر منو أستاذ ىندسة "

مف فيـ النسؽ اإلستنباطي  أرسطوأف يمخص لنا مكقؼ  heath 'ىيث'كقد استطاع 
" إف كؿ عمـ برىاني يجب أف يبدأ مف مقدمات ال  أرسطوفي عبارة يقكؿ فييا نقبل عف 

مبرىف  -ال فإف خطكات البرىاف ستككف ال نيائية. أما عف األصكؿ البلا  مبرىف عمييا. ك 
اآلخر )ب(" خاص أك متعمؽ عمييا فإف بعضيا )أ( عاـ بالنسبة لكؿ العمكـ . كبعضيا 

بالعمـ الخاص . أما األصكؿ العامة فيي البديييات كيمكف شرحيا عف طريؽ البدييية القائمة 
: إذا طرحنا أشياء متساكية مف أشياء متساكية فإف النكاتج ستككف متساكية أيضا. أما فيما 

 3كده"يتعمؽ بػػ )ب( فإف لدينا أكال الجنس أك المكضكع الذم يجب افتراض كج

                                                           
 66، ص 1995، 1دار الطليعة للطباعة والنشر،بًنوت، لبنان، ط مثال فلسفة الفيزياء النيوتينية، ،اإلبستمولوجياعبد القادر بشتو،  - 1
2 -  Léon Brunschvicg , op. cit. p 84. 
 .93(، ،ص )د.س ،1ط ،3لنهضة العربية، بًنوت ،ج، دار افلسفة العلوم، المنطق الرياضيماىر عبد القادر زلمد علي،  - 3
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بما ىك عاـ بالنسبة لكؿ العمـك يتمثؿ في، قكانيف الفكر كتعتبر مف  أرسطوكما يعنيو 
أىـ أىداؼ الفكر " قانكف اليكية " ك " قانكف عدـ التناقض " ك " قانكف الثالث المرفكع " 

. أما ما يقصده باألصكؿ 1كىذه القكانيف عامة كمشتركة بيف العمـك كىي تعد بديييات
عمـ مف العمـك ، خاصة الرياضيات: )أىـ المبادئ التي يرتكز عمييا االستنباط  الخاصة بكؿ

 الرياضي( فيثمثؿ في:

: كيقصد بيا تمؾ القضايا التي تشرح معنى الحدكد األكلية كىي غير التعريفات -1
 صادقة كغير كاذبة.مثبل تعريؼ الخط بقكلؾ إنو طكؿ ببل عرض.

ىاف ألنيا كاضحة بذاتيا، مثؿ قكلؾ الكؿ أكبر : كىي ال تحتاج إلى بر البديييات -2
 مف الجزء.

: ىي التي نصادر عمييا كي نؤسس العمـ كنقيـ البرىاف، حيث يقكؿ المسممات -3
" لكنيا تختمؼ عف األصؿ المتكاضع عميو في أنيا ليست بينة في ذاتيا  الفندي ثابت محمد"

 2كيجد المتعمـ عنادا في قبكليا، كمف ثـ فيك يصادر بيا حتى تتضح لو"

كقد شرح العرب ىذه النظرية األرسطية شرحا كافيا فأكضحكا ما كاف غامضا فييا، 
مبادئ لمرياضيات  أرسطوكضع كبيذا فقد  مف خبلؿ كتابو "النجاة". سينا ابنكمف بينيـ 

 دكف تحديدىا لميندسة أك لمحساب، فقد كانت أفكار عامة لمرياضيات.

كما أف االستدالؿ ىك المكضكع الرئيسي لممنطؽ األرسطي، فيك الباحث في كيفية 
بالمنيج االستداللي  أرسطوالتفكير الصحيح لمتأدم مف المقدمات إلى النتائج، كقد اعتنى 

االستقرائي كخصص لو كتاب "التحميبلت الثانية"، كما كضع كؿ القكاعد  أكثر مف المنيج
، كلكف ىذا قد كاف مكجكدا مف قبؿ في الرياضيات الفيثاغكرية، 3الخاصة بنظرية القياس

                                                           
 .17، ص 1986، 1ط، اإلسكندرية، اجلزء األول، ، دار ادلعرفة اجلامعيةالمنطق محاضرات فيماىر عبد القادر زلمد علي،   - 1
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كبيذا يحؽ القكؿ أف الرياضيات تماما مثؿ المنطؽ الصكرم عمـ استنباطي، ال تيتـ بمدل 
اميا يكمف في السؤاؿ التالي: " ىؿ تستمـز ىذه القضية تطابؽ قضاياىا مع الكاقع، إف اىتم

 "  1الرياضية المعينة عف الفركض األكلى أـ ال تستمـز

"عندما ندرس في  paul tannery بول تانرييقكؿ الرياضي كمؤرخ الرياضة 
استعماؿ الرمكز الحرفية لمداللة عمى مكضكعات فكرية، فإننا سنقكؿ حتما في أنفسنا  أرسطو

ذف  استعمؿ الطريقة الرمزية  فأرسطوأنو لـ يبؽ بيف اليكناف كجبر  إال بضع خطكات ". كا 
 .2كطريقة لممنطؽ، كما ىك الشأف في الرياضة

داللة كاضحة  يعبر عف المتغيرات عف طريؽ الرمكز، كىذا يدؿ أرسطولقد كاف 
عمى أف ارتباط المنطؽ بالرياضيات كاف قديما كليس حديثا، إذ عرفت الرياضيات تطكرا 
كبيرا باستخداميا لمرمكز كاعتمادىا كمنيج. كقد أثرت كذلؾ عمى المنطؽ إذ " يظير المنطؽ 

 .3اإلقميدم ليس إال حالة خاصة مف المنطؽ األرسطي "

مسبكؽ في تاريخ الفكر إنما يشيد أنو ساىـ كمثؿ ىذا التحميؿ األرسطي الغير ال
إسياما كبير في تقدـ ىذا العمـ كعبلقتو بالرياضيات، ككاف مف أسبؽ مف الرياضييف في 
فحص مسألة مصادر اليقيف الرياضي بفحص األسس التي يقـك عمييا البناء الرياضي كمو. 

ن ما ترؾ الرياضيات نظريات لكنو لـ يذىب إلى أبعد مف ىذا التحميؿ الرائع في حد ذاتو، كا 
فيك قد كاصؿ المسار  4مبعثرة كغير مؤتمفة في بناء مكحد كما ىك الشأف عند الفيثاغكرييف.

الذم افتتحو الفيثاغكريكف، كىذا ما يبدكا جميا إذا ما الحظت االستدالؿ الرياضي في مرحمتو 
كمو يعكد إلى  الثانية حيث ارتبط بالرياضيات كىك غير ذلؾ في مرحمتو األكلى، كذلؾ

  الذم أقاـ الرياضيات اإلقميدية مف خبلؿ مؤلفو "األصكؿ". إقميدس
                                                           

 .50، ص  1966، 4األجنلو مصرية، القاىرة ،ط ،مكتبة 1، جالوضعي المنطقزكي جنيب زلمود،  - 1
2 - Léon Brunschvicg , op. cit. p 104. 

3- Léon Brunschvicg, Ibid. p 85. 
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 :نسق اإلفـليديال -رابعا

  (Euclide) إقميدس اإلسكندريالرياضي  أكؿ نسؽ عرفتو اإلنسانية ىك ىندسة
(  )حكالي élémentsؽ.ـ( كقد صاغو في كتابو العناصر " األصكؿ " ) 295 -360)

قبؿ الميبلد (، كقد ظؿ ىذا الكتاب المرجع الكحيد لمرياضييف لقركف عديدة لما شممو  300
مف تجديد نتيجة اىتماماتو المنطقية، كقد أدل ذلؾ إلى ىيمنة اليندسة اإلقميدية حتى القرف 

 ، كما يعد الصرح األعظـ لميندسة، كقد جمع فيو نظريات القدامى المبعثرة التي ظيرت18
في القركف الثبلثة السابقة عميو ، كقدـ اليندسة عمى نظرية األعداد )الحساب(، كنسؽ ىذا 
كمو كألكؿ مرة في التاريخ في نسؽ أك بناء كاحد محكـ الحمقات بحيث يستند برىاف كؿ 
نظرية الحقة إلى ما تقدـ عمييا في الترتيب داخؿ ذلؾ البناء كبحيث يستند ذلؾ كمو إلى تمؾ 

 1في تحميبلتو الثانية. أرسطوأك المبادئ التي ميزىا المقدمات 

ىذا النسؽ الذم شيدت الرياضيات كفقا لو ىك ما نطمؽ عميو النسؽ االستنباطي 
الذم ينطمؽ ابتداء مف بديييات، كتعريفات كمسممات معينة ليبرىف عمى مجمكعة مف 

سة إلى مسممة كاحدة النظريات أك المكاحؽ، كما رد كؿ الفرضيات التي تقكـ عمييا اليند
 2كىي: " مف نقطة خارج مستقيـ يمكننا رسـ مكاز كاحد فقط ليذا المستقيـ"

أك العمؿ الذم أنجزه في كتاب األصكؿ إال في ضكء تعاليـ  إقميدسال يمكف فيـ 
أكثؽ عمـ انحدر   أرسطومف خبلؿ تحميبلتو األكلى كالثانية ، فكاف بفضؿ تأثير   أرسطو

إلينا، ككضع أكؿ نسؽ ىندسي استنباطي سار جنبا إلى جنب مع المنطؽ األرسطي ألكثر 
 ككقؼ عمى أصكؿ نظريتو في القياس. أرسطومف ألفي عاـ، قرأ 

 نسقو عمى متف مقدمات أساسية تتمثؿ في : إقميدسأسس 

                                                           
 42، مرجع سابق،  ص فلسفة الرياضةزلمد ثابت الفندي،   - 1
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حدكد التي رآىا تعريفا أك شرحا لم 23 إقميدسأعطى  أكال: التعريفات أك الحدكد:
 رئيسية منيا:

 النقطة ىي ما ليس لو بعد. -1

 الخط طكؿ ال عرض لو. -2

كيعني بيا األشكاؿ الممكنة في اليندسة كمف ىذه  ثانيا: المسممات )المصادرات(:
 األشكاؿ:

 مد خط مستقيـ مف نقطتيف . -1

 كؿ الزكايا القائمة متساكية. -2

 إقميدسثالثا: البديييات: ىي القضايا المعركفة كالمقبكلة مف طرؼ الجميع حسب 
 قضية مف ىذا النكع منيا: 28 إقميدسكقد قبؿ 

 األشياء المتساكية لشيء بالذات متساكية فيما بينيا. -1

 1الكؿ أكبر مف الجزء. -2

 إقميدسأساس ىذه األنكاع الثبلثة مف المقدمات أك المبادئ أك األصكؿ يبرىف  كعمى
، كعمى عددا كبيرا مف القضايا المبرىنة، أم المشتقة بالبرىاف. كيتعرض 2عمى قضية ىندسية

 إلى خطكات البرىنة عند إثبات كؿ نظرية فذكر ثماني خطكات منيا: 

 ذكر منطكؽ النظرية. -

 االستعانة بشكؿ مرسـك .إعادة المنطكؽ مع  -

                                                           
 .356 -355، ص 2000، 1ط عية، اإلسكندرية،، دار ادلعارف اجلاممدخل إلى فلسفة العلومزلمد زلمد قاسم  - 1
 12، ص 2004، 3، تر: زلمد اليعقويب، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، طاألكسيوماتيك روبًن بالنشي،  - 2
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 افتراض التسميـ بصحة القضية. -

األشكاؿ اإلضافية أم تحميؿ القضية المراد إثباتيا إلى أشكاؿ أخرل مألكفة كأبسط 
 الخ...حتى الخطكة الثامنة كاألخيرة كىي إعبلف النتيجة. منيا

مو عند كؿ ىذه الخطكات التي يمارسيا فعبل الذيف يقكمكف بالبرىاف كانت معركفة قب
 أفالطونقدماء اليندسييف، كىكذا كاف لميكنانييف الفضؿ في إنشاء اليندسة المستكية، كينسب 

ال ترجع إلى مثؿ تمؾ  إقميدسإلى نفسو اكتشاؼ بعضيا في محاكراتو. كلكف أىمية 
نما فقط إلى أنو استنادا إلى تحميبلت  الثانية  أرسطوالخطكات العممية التي تتبع في الحؿ كا 

 ع أف يبني نسقا عمميا استنباطيا مكحدا ككاحد كمحكـ الحمقات لكؿ النظريات المبعثرةاستطا
التي خمفيا السابقكف تستنبط في داخمو  -مما يرتبط باليندسة كالحساب كنظرية األعداد –

 .1النظريات البلحقة مما سبقيا في الترتيب

يز باليقيف كالصرامة كقد كاف ليذا المجيكد أىمية كبيرة ألف الرياضيات أصبحت تتم
المنطقية، كذلؾ نظرا لمبناء المحكـ الذم يجعؿ صحة كيقيف النتائج مرتبطا بالمبادئ 

أف يخرج ىذا  إقميدس، ككانت رسالة إقميدسالمنطمؽ منيا. إذف كاف الزمف قد نضج ليثمر 
العمـ إلى حيز الكجكد كأف يككف سر نجاحو في تأسيس ىذا العمـ الطريقة أك المنيج الذم 
 اتبعو في تنسيؽ نظريات الرياضة المتفرقة كربطيا برىانيا بحيث يستنبط بعضيا مف بعض .

مف طبيعة النسؽ  إقميدسكمكقؼ  أرسطونستنتج أف أكجو االتفاؽ بيف مكقؼ 
ي كجكد مقدمات أك مبادئ يجب أف يبدأ بيا منيا العمـ الرياضي مسيرة الرياضي يتمثؿ ف

البرىاف، كىذه المقدمات ىي البديييات كالتعريفات كالمسممات. كقد ظمت ىذه الفكرة تكاكب 
مسيرة التطكر العممي عبر تاريخ الرياضيات حتى حدثت أزمة الرياضيات في القرف التاسع 

مف التصكر اإلقميدم لميندسة فظيرت األشكاؿ األخرل  عشر، كبدأ عمماء الرياضة يشككف
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، التي تختمؼ  non- euclideanمف اليندسات الجديدة التي تعرؼ باليندسات البلاقميدية 
 عف اليندسة اإلقميدية مف حيث المبادئ المنطمؽ منيا. 

كنحف عندما نثير مسألة المنيج في الرياضة يجب أف نعكد أدراجنا إلى الكراء، إلى 
، أعني قبؿ الفبلسفة الذيف ميدكا أرسطونفسو، أم قبؿ ظيكر المنطؽ عند  إقميدسما قبؿ 

كبدكف شؾ إلقميدس في منيجو الذم اتبعو لبناء عمـ رياضي، فنجد التعاكف كاالرتباط الكثيؽ 
الذم نشأ بيف الرياضيات كالفمسفة، فكانت نظرياتيا مشتتة ينقصيا االنسجاـ كتكجييا اآلراء 

 .1ة، فكاف ىذا مف األسباب التي لـ تساعد بؿ أعاقت تقدـ الرياضةالفمسفي

لكف مع الكقت أصبحت الرياضيات جد منسجمة مع مبادئ المنطؽ التي جاء بيا 
أرسطك مما أكسبيا االتساؽ كالتسمسؿ المنطقي، فأصبح الرياضي يراعي عدـ التناقض مع 

 مقدمات، كىذا ما جعميا أكثر دقة كيقينا.المبادئ التي ينطمؽ منيا في استنباطو لمنتائج مف ال
 كأصبحت أساس كؿ عمـ.

في الفترة اليكنانية كاف التأثير بيف العمميف متبادال )الرياضيات كالمنطؽ(، فتأثير ف
منطؽ كاف المنطؽ عمى الرياضيات كاف مباشر ككبير في حيف تأثير الرياضيات عمى ال

 كغير مباشر. اتأثيرا ضعيف
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 : طىالوسالعصور  : الاانيالمبحث  

الرياضيات كالمنطؽ في الفترة اليكنانية، فإننا  العبلقة بيف طبيعة بعد أف تطرقنا إلى معرفة
التأثير كلكي نبيف  سنذىب فيما يمي إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بينيما في الفكر الكسيط،

مف خبلؿ األعماؿ المنطقية كاألعماؿ  يما سنركز عمى كؿ كاحد لكحده، كذلؾالمتبادؿ بين
 اآلتية: الرياضية

 األعمال المنطقية:  -أوال

في المنطؽ سائدة لقركف طكيمة، فكؿ األعماؿ كانت  أرسطولقد ظمت أفكار كأعماؿ 
، حتى جاءت العصكر الكسطى كجعمت مف العرب المسمميف أرسطوتدكر حكؿ منطؽ 

مة حضارية عميقة، كمف الصعب كثيرا أف نحدد أساتذة لمعالـ، في حيف دخمت أكركبا في أز 
كؿ عمؿ ىذه األزمة، كىي عمؿ متعددة بقدر ما ىي متداخمة، كتتمثؿ بعض أعراض ىذا 

، كاعتباره مجرد أرسطوالتقيقر في: اعتبار المنطؽ فف كامؿ مكتمؿ النشأة مع المعمـ األكؿ 
.  أداة كليس عمما مف العمـك

إلى األماـ، ألف األبحاث التي كانت حكلو كانت تنصب عمى  المنطؽ يتطكرلـ 
القياس الذم جاء بو أرسطك ىك المحكر األساسي الذم يقكـ عميو االستدالؿ أك البرىاف، 
كظمت ىذه السيادة معقكدة عمى الفكر اإلنساني مرحمة طكيمة، أكثر مف ألفي سنة، إلى غاية 

 .1دة لمتفكير الصحيحالقرف السادس عشر باعتباره الكسيمة الكحي

 أرسطوفي المنطؽ لفظ "األكرغانكف" أم األداة، عمما أف  أرسطوكيطمؽ عمى أبحاث 
كاف يسمي أبحاثو المنطقية بالتحميبلت، أم تحميؿ القياس إلى قضاياه التي يتككف منيا، 

 .2كتحميؿ القضية إلى ألفاظيا التي تدخؿ في تركيبيا
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منذ المرحمة األمكية لممجتمع العربي اإلسبلمي الكسيط بدأت عممية النقؿ مف المغة 
اليكنانية إلى العربية، لقي المنطؽ فييا اىتماما في رحاب الحضارة العربية اإلسبلمية، 

في المنطؽ إلى المغة العربية كترجمكا أيضا شركحا  ألرسطوفترجمة الكتب األربعة 
اث المنطقية مطركحة بكضكح في الحضارة اإلسبلمية، كانفتح كتعميقات، كأصبحت األبح

سياماتيـ المنطقية، دشنتيا دراسات  أكؿ الفبلسفة  – الكنديالمجاؿ لتكالي جيكد العرب كا 
 .1كتكالت إنجازات المناطقة العرب مف فرؽ شتى -العرب

الميزاف  منذ البداية أرسي ىذا العمـ في الحضارة العربية تحت اسـ "المنطؽ" كىك عمـ
 : التيانويإذ بو تكزف الحجج كالبراىيف. يقكؿ 

" إنما سمي بالمنطؽ ألف النطؽ يطمؽ عمى المفظ كعمى إدراؾ الكميات كعمى النفس 
الناطقة، كلما كاف ىذا الفف يقكم باألكؿ كيسمؾ بالثاني مسمؾ السداد كتحصؿ بسببو كماالت 

قكانيف تفيد معرفة طرؽ االنتقاؿ مف الثالث، اشتؽ لو اسـ منو كىك المنطؽ، كىك عمـ ب
 2المعمكمات إلى المجيكالت كشكاطئيا، بحيث ال يعرض الغمط في الفكر "

، كمف ىنا كانت االنطبلقة أرسطوبشركحات لمنطؽ  الفارابيكبعد الكندم جاء 
، الذم رآه سينا ابنالفعمية، كىك يعرؼ المنطؽ بأنو رئيس العمـك لنفاذ حكمو فييا.ثـ أعماؿ 

 ألرسطوالرائدة  رشد ابنآلة عاصمة لمذىف مف الخطأ، ثـ اإلجازات المنطقية كشركح 
كمنطقو. كىك عمى أم حاؿ ليس عمما يكضع بجكار بقية العمكـ، بؿ ىك مف مستكل مخالؼ 

 3كأسبؽ منيا جميعا، ماداـ آلة كأداة الفكر معينا بصكرتو العامة ال بمضمكنو.

رسطي لممنطؽ  بأف دراستو ضركرية قبؿ الخكض في أم كيبدك أف التصكر األ
، كأف المنطؽ ضركرم لكؿ العمـك عمى حد سكاء، فيك بمثابة آلة أك  ميداف مف مياديف العمـك

                                                           
 .243م، ص 2000، 1ط، عامل ادلعرفة، الكويت، القرن العشرينفلسفة العلم في ميىن الطريف اخلويل،   - 1
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 –، كأنو نكع مف البرىنة القياسية قد أثر في العصكر الكسطى 1مدخؿ تمييدم لكؿ العمـك
كاقع أف اإلسبلمييف لـ يبحثكا المنطؽ كما لكف تأثيره لـ يكف مطمقا، فال –إسبلمية كمسيحية 

تركو مؤلؼ األكرغانكف، بؿ مف خبلؿ أبحاث مفسرة لو أحيانا كمكممة لو تارة ، كمعارضة لو 
 طكرا.

كمف المسائؿ التي دخمت منطؽ الشراح اإلسبلمييف كلـ تكف مكجكدة في تراث 
قدمة سابقة عمييا؟ ، البحث في طبيعة المنطؽ، كىؿ ىك جزء مف الفمسفة أـ ىك مأرسطو

لـ يعط فكرة صريحة عف ىذه المسألة، فاختمؼ المشاءكف كالركاقيكف  أرسطوعمما أف 
لمعمـك  أرسطواإلسبلميكف فييا حيث الحظ العمماء أنو ليس ثمة مكاف لممنطؽ في تقسيـ 

ية النظرية، فاستنتجكا أف المنطؽ عنده ليس جزءا مف الفمسفة لكنو مقدمة ليا فقط، أما الركاق
فاعتبرت المنطؽ جزء مف الحكمة، لكف سرعاف ما قاـ الشراح بالتكفيؽ بيف االتجاىيف 

 . 2المختمفيف

ممف أحكمكا عمـ المنطؽ كىك لـ يتعد السادسة عشر مف عمره ، ثـ  سينا ابنيعتبر 
تكفر عمى القراءة سنة كنصفا فأعاد قراءتو، كصار بعد الدأب كالحرص أكحد كبار العارفيف 

 الفمسفة عمكما، كمسائؿ المنطؽ عمى كجو الخصكص في عصره. بمشكبلت

بأف المكركث الفمسفي كالعممي عمكما كالمنطؽ بحاجة إلى زيادة  ابن سينايرل 
مستزيد قادر. كىك في الكقت ذاتو ال يكافؽ كجية النظر التي تدعك إلى القطيعة التامة مع 

" كلما افتتحت ىذا  سينا ابنالكبلسيكي لما فيو مف عيكب كنقائص، يقكؿ  أرسطومنطؽ 
، 3ابتدأت بالمنطؽ، كتحريت أف أحاذم ترتيب كتب صاحب المنطؽ" -الشفاء –الكتاب 

أضاؼ كطكر كىذا يكشؼ معرفة الشيخ الرئيس بأجزاء األكرغانكف كمضمكنو،  سينا فابن
                                                           

 .11م، ص 1967، 1، ط1تفسًن ابن رشد، دار ادلشرق، بًنوت، ج ،ما بعد الطبيعةأرسطو،   - 1
 -17 -16م،ص 1947، 1، دار الفكر العريب، طونقد المسلمين للمنطق األرسطو طاليسمناىج البحث عند مفكري اإلسالم علي سامي النشار،   - 2
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ث يقكؿ أيضا "فمف عني بقراءة كتاب الشفاء كليست محاذاة أتباع حذك النعؿ بالنعؿ، حي
ف كاف كتاب الشفاء طاليس أرسطوكبقراءة كتب  ؛ ظير لو في أكثر األمكر أنيا تتفؽ، كا 

 .1"أرسطوأشياء لـ تبمغ إلينا عف 

يكفؽ بيف الرأم القائؿ أف المنطؽ جزء مف الفمسفة ، كالرأم الثاني  سينا ابنإف 
 -الشفاء -المنطؽ في كتابو  سينا ابنييا، حيث يعتبر القائؿ أف المنطؽ مقدمة سابقة عم

مقدمة لمفمسفة كجزء منيا في الكقت نفسو، كبالتالي ال تناقض بينيما، إذ يقكؿ "... المنطؽ 
كيؼ يككف جزءا لمحكمة ككيؼ يككف آلة ليا، كأنو ال تناقض بيف مف يجعمو جزءا كبيف مف 

 .2يجعمو آلة"

الذم ذىب إلى أف المنطؽ  سينا ابنسمميف كانت مع بداية الفكر التكفيقي لدل الم
في المجتمع العربي اإلسبلمي الكسيط  الكندي، ثـ جاء 3آلة لمفسفة كجزء منيا كما رأينا

فكانت محاكلتو لتأطير الديف بإطار فمسفي، أم أراد أف يكفؽ بيف الديف كالفمسفة اليكنانية، 
أما  والغزالي  حزم ابنأما الحمقات األخرل في التكفيؽ آنذاؾ فقد تحققت عمى أيدم المفكريف 

د كتحديد بعض الحجج الشرعية كفقا فقد حاكؿ تقريب النحك إلى المنطؽ، كفي تأكي حزم ابن
الذم يعتبر مف أشد خصـك الفمسفة  الغزاليلنمكذج األكرغانكف، كنفس األمر نجده مع 

، كيعرفو في كتابو 'مقاصد الفبلسفة'  اليكنانية بصفة عامة، كالذم سمى المنطؽ معيار العمـك
يز العمـ اليقيف عما ليس بما يمي:" أنو القانكف الذم يميز صحيح الحد كالقياس عف غيره، فيم

، فقد عمؿ عمى التكفيؽ بيف المنطؽ كالديف 4يقينا، ككأنو الميزاف أك المعيار لمعمـك كميا"
 .5فأضفى صبغة عربية عمى المنطؽ مستعيرا تعابيره مف عمـك الفقو كالمغة
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الصكرة  لألرموي" مطالع األنكارك " لمقزويني" الرسالة الشمسيةكيعتبر كتابي " 
 .لممنطؽ عند العرب األكمؿ

كلـ  أرسطورغـ أف ىذه المرحمة كانت األعماؿ المنطقية فييا متعمقة بما أنتجو 
تتجاكز ىذا، لكف ىذا لـ يمنع العرب المسمميف مف البحث كالتطكير كاإلضافة، فكانت 

 .جيد المنطؽ األرسطي. أما المرحة المكالية فسنتطرؽ إلى الرياضياتماالنطبلقة إلى ت

       الرياضية:  عمالاأل -ثانيا

 لـ يكف لمعرب قبؿ اإلسبلـ باع في العمـك الرياضية، فالرياضيات ليست كالشعر بؿ
ىي كالفمسفة، أم نتيجة مباشرة لمعمكؿ مستحدث ىك الثكرة الثقافية العظمى التي أحدثيا 
اإلسبلـ، ثـ تعاظمت بفعؿ عكامؿ عدة عكامؿ سكؼ نشير إلييا، فسارت الرياضيات في 

لحضارة العربية اإلسبلمية بالمرحمتيف التاريخيتيف المتيف مرت بيما اإلنجازات المستحدثة ا
 .1لمعقبلنية العربية، أم مرحمة الترجمة كالنقؿ، ثـ مرحمة اإلسياـ كاإلبداع

عرؼ العرب رياضيات اإلغريؽ كحساب الينكد، كلكف معرفتنا نحف بما عرفكه ما 
إمكاننا ىنا تقديـ صكرة كاضحة بقدر كاؼ عف المعرفة تزاؿ ناقصة. كلذلؾ لف يككف في 

 الرياضية، كنكعية التفكير الرياضي عند العرب. فقد اىتمكا بيا كأضافكا إلييا بؿ كبرعكا فييا.

بترجمة "  المنصور جعفر أبوبدأت المرحمة األكلى حيف أمر الخميفة العباسي 
باسـ "السندىند"، كىي أكبر مكسكعة السدىانات" أم 'مقاالت األفبلؾ' التي عرفيا العرب 

"، كتتألؼ مف جزأيف أحدىما جويتبراىما ىندية في الحساب كالفمؾ كالتنجيـ، كمف كضع "
عف األزياج أم سير الككاكب التي نستخرج منيا جداكؿ التقاكيـ، كاآلخر عف الكسائؿ 

ات. كقد حمميا الحسابية ليذه الجداكؿ التي فتحت أماـ العرب آفاؽ الحساب كحساب المثمث
 طارق ابن يعقوب، فترجميا إلى العربية كنكولـ اليندم اـ الع770ىػ/ 153إلى بغداد العاـ 
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ـ(، كانت "السندىانات" أك "السند ىند" 777)   المنجم الفزاري حبيب بن وابراىيمـ( 796) 
اضيات فاتحة اإلتصاؿ بالرياضيات اليندية، التي كانت بدكرىا العمة المباشرة لنشأة الري

العربية، تنامت فييا عف طريؽ االتصاؿ المباشر بالحضارة اليندية، خصكصا عمى يدم 
، كبلىما أتقف السنسكريتية، كزار والبيروني الخوارزمياثنيف مف أكبر الرياضييف العرب ىما 

 .1اليند

نقؿ الحساب، كبنك مكقفيـ مف أف العدد ىك مفيـك تصكرم بقاـ العرب المسممكف 
األشياء، كىذبكا األرقاـ اليندية المعركفة عند الغربييف باألرقاـ العربية، حيث كاف لدل عمى 

الينكد أشكاؿ متعددة لؤلعداد، كلما اطمع العرب عمييا ىذبكا بعضيا، كككنكا منيا سمسمتيف، 
 2عرفت إحداىما باألرقاـ اليندية* مشرقا، كاألخرل باألرقاـ الغبارية** مغربا كأندلسيا.

رىـ إلى الجيكد العقمية في الحضارات اإلنسانية ملعرب حيف التفتكا في أكؿ أإف ا
اختاركا أكؿ ما اختاركا العمـك العممية باإلضافة ليـ، أم العمـك التي كانت ذات فائدة عممية 
ليـ في حياتيـ الشخصية الخاصة كحياتيـ الدينية العامة، كالرياضيات كال سيما كأف 

مثابة عكف عمى عمـ الفرائض )تقسيـ المكاريث( كعمى حساب األياـ الرياضيات كانت ليـ ب
 كالسنيف، ككذا المساحة ليحدكا بيا سمة القبمة كمسالؾ الحج .

ف العرب لما ليـ مف مقدرة عقمية تساعدىـ عمى المنحى الرياضي ألنو يقتضي  كا 
مف أىمية في أم  عقمية جبارة منظمة، كانكا السباقيف إلى تداكؿ األمكر الرياضية لما ليا

تفكير دقيؽ تقكـ عميو الحضارة. كما أف الثقة بزعامتيـ العممية ساعدتيـ أيضا عمى طرؽ 
 ىذه األمكر الرياضية.

                                                           
 . 40 -39، ص  سابقرجع م ،ميىن الطريف اخلويل - 1
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لقد اعتبر العرب المكضكعات الرياضية تجريدات عقمية أم مكضكعات ذىنية 
عمـ العدد  عف عمـ العدد أنو عمماف: " أحدىما الفارابيتستخمص بالتجريد كالتعميـ. يقكؿ 

العممي، كاآلخر عمـ العدد النظرم. فالعممي يفحص عف األعداد مف حيث ىي أعداد 
معدكدات تحتاج إلى أف يضبط عددىا مف األجساـ كغيرىا مثؿ رجاؿ كأفراس... كىي التي 
يتعاطاىا الجميكر في المعامبلت السكقية كالمعامبلت المدنية، أما النظرم فإنو يفحص عف 

نما ينظر األعداد بإطبل ؽ، عمى أنيا مجردة في الذىف عف األجساـ كعف كؿ معدكد منيا، كا 
فييا مخمصة عف كؿ ما يمكف أ يعد بيا مف المحسكسات كغير المحسكسات ... فعمـ العدد 
النظرم يفحص عف األعداد عمى اإلطبلؽ كعف كؿ ما يمحقيا في ذكاتيا مفردة مف غير أف 

لفرد، كعف كؿ ما يمحقيا عندما يضاؼ بعضيا إلى يضاؼ بعضيا إلى بعض كىي الزكج كا
 1بعض كىي التساكم كالتفاضيؿ كالزيادة كالنقصاف كالقسمة كالضرب كالتشابو كالتناسب "

مف خبلؿ ىذه الفقرة يتضح أف الفبلسفة العرب قد اعتبركا المكضكعات الرياضية 
عجب بو العرب، ليس تأمؿ تجريدات ذىنية ال كائنات كاممة ثابتة مستقمة، كلذلؾ كاف الذم أ

لقد اىتمكا كأعجبكا  ىذه "الكائنات" كخكاصيا، بؿ ما تمتاز بو الرياضيات مف معقكلية كيقيف.
 .2بالجانب المنطقي في الرياضيات اليكنانية كأىممكا جانبيا الميتافيزيقي

إف البحث عف األصالة كاإلبداع في الميداف الرياضي نجده لدل أكلئؾ الذيف نفتقد 
 وابن، قرة بن وثابت، والبتاني، الخوارزميكثيرا مف آثارىـ كمؤلفاتيـ، نقصد بذلؾ أمثاؿ 

، كغيرىـ مف الرياضييف كالفيزيائييف العرب الذيف أغنكا الرياضيات بمبتكرات الييثم
 صر النيضة في أكركبا.كاكتشافات يديف ليا ع

كمف مبتكرات الرياضييف العرب استعماليـ األرقاـ العربية كىي المستعممة اآلف 
دخالو في سمسمة األرقاـ، كبيذا سيمت كثيرا  دكليا، ك استخداـ العرب المسممكف الصفر كا 
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 0العمميات الحسابية أم عمميات الجمع كالطرح كالضرب كالقسمة، كحمكا مسألة األعداد مف 
إلى ما النياية، إذ ال يمكننا أف نتصكر جمع أم عدد بعيدا عف إستخداـ الصفر، كال ضربو 
كال قسمتو، كأصبح باإلمكاف حؿ المعادالت الطكيمة )مف الدرجة األكلى كالثانية كالثالثة 
كالرابعة( كالعبارات الجبرية، كلما حددت مراتب األعداد، صار الكاحد مثبل عدد تختمؼ قيمتو 

 .1بلؼ المراتب التي ينتمي إليياباخت

كاشتغؿ البيركني بحؿ معادالت مف   سإلى حساب الدالة  قرة بن ثابتتكصؿ  
الدرجة الثالثة كحؿ المعضبلت المتعمقة بالسرعة كالتسارع كغير ذلؾ مف االكتشافات التي 
مازالت في حاجة إلى بحث كدراسة، فابكتشاؼ الصفر مف طرؼ العرب جاءت النقمة 

كلعمؾ تعجب إذا عممت أف أكؿ كتاب : »  عمر فروخعية في عمـ الحساب، حيث يقكؿ النك 
ـ(، كأف أكؿ كتاب ألؼ  874 -ىػ  274عربي ظيرت فيو األرقاـ اليندية ألؼ سنة ) 

ىػ( أيضا بينما أكؿ 274بالعربية كظير الصفر مرسكما نقطة كما نرسمو اليـك ألؼ سنة ) 
العرب الصفر  ـ أم بعد أف إستعمؿ 876نقش ىندم نجد فيو الصفر يرجع تاريخو إلى عاـ 

 2«في تآليفيـ بعاميف عمى األقؿ 

كيعتبر الجبر مف أىـ االبتكارات في مجاؿ الرياضيات، كىا ىي اآلف بعض 
 اإلنجازات الرياضية عند العرب كالمسمميف:

 الجبر مع الخوارزمي:  بدايات -(1

( الذم يحتفظ Algébreتظؿ المأثرة الكبرل لمرياضيات ىي تأسيس عمـ الجبر )
'' في  شستر أوف ''روبرتف باسمو العربي في كؿ المغات األكركبية، منذ أف ترجـ حتى اآل
 بن" الذم كضعو الخميفة المأمكف " الكتاب المختصر في الجبر كالمقابمة  1245العاـ 
ـ أم في عيد الخميفة المأمكف. كىنا  833 -813، فيما بيف العاميف الخوارزمي موسى

                                                           
 .125سابق، ص مجيل صليبا، مرجع  - 1
 .45، ص 1952، 1ادلكتبة العلمية، بًنوت، ط، منشورات عبقرية العرب في العلم والفلسفةعمر فروخ،   - 2
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التاريخ كممة " جبر" كىي تدؿ عمى عمـ تأكدت استقبلليتو كتطكرت ظيرت لممرة األكلى في 
بداع أصيؿ في المنيج ال  مفرداتو كأدكاتو. كقد انطكل جبر الخكارزمي عمى جدة حقيقة كا 
 يتعمؽ بأم تقميد حسابي سابؽ عميو ال شرقي كال غربي فقطع شكطا يفصمو كثيرا عف

 .1(diophante) ديوفانتس

كأف ذكرنا أف العرب اختاركا العمـك أكؿ ما اختاركا العمـك العممية ليعالجكا  سبؽككما 
لكتابة مؤلفو السابؽ،  الخوارزميمسائميـ  الحسابية كغيرىا كىذا مف األسباب التي دفعت 

ألفت مف كتاب "الجبر كالمقابمة" كتابا مختصرا حاصرا لمطيؼ الحساب » حيث يقكؿ: 
الحاجة إليو في مكاريثيـ ككصاياىـ في مقاسميـ كأحكاميـ كجميمو لما يمـز الناس مف 

ككرل األنيار كاليندسة  األراضيكتجارتيـ كفي جميع ما يتعاممكف بو بينيـ مف مساحة 
 .2«كغير ذلؾ مف كجكىو كفنكنو 

" مف أىـ مؤلؼ في ىذا  تاريخ الرياضيات العربية"  راشد رشديمؤلؼ  يعتبر
في الرياضيات عند العرب،  الخوارزميالمجاؿ، كالذم تناكؿ فيو العمؿ الجبار الذم قاـ بو 

ـ  833 -813ـ ما بيف  9إف صدكر كتاب الخكارزمي مع بداية القرف » كفي ىذا يقكؿ : 
حدث سجؿ في تاريخ الرياضيات، فؤلكؿ مرة نرل صدكر مصطمح الجبر كتخصص رياضي 

 .3« ...يز متم

في الرياضيات، بؿ كأنصفو أيضا حيف  الخوارزميكضح فضؿ  راشد رشديإف 
تاريخ تساءؿ عف أسرار كجكىر القضية التاريخية ىذه كأجزاءىا، مف خبلؿ مؤلفو " 

لكف ىذا الحدث أكجد مظيرا متباينا » " حيث يقكؿ: الرياضيات العربية بيف الجبر كالحساب 

                                                           
 .41ميىن الطريف اخلويل، مرجع سابق، ص   - 1
 .20م ، ص 1940، 2، ط، ، مطبعة مصرالجبر والمقابلةزلمد بن موسى اخلوارزمي،   - 2
 .33، ص 1990، 2بًنوت، ط ، تر: حسٌن زين الدين، مركز دراسات الوحدة العربية،تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحسابرشدي راشد،   - 3
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ففي الكتاب تتجمى مثبل بساطة التقنيات الرياضية  ،المفردات كالتنظيـفي التصكر كفي جديدا 
 «. وديوفانتس إقميدسالمستعممة إذا ما قارناىا بالتصنيفات الرياضية السابقة عند كؿ مف 

نكعاف مف المفردات، المفردات الجبرية  الخوارزميكعمى ذكر المفردات ففي كتاب 
 كالحساب. البحتة كالمفردات المشتركة بيف الجبر

ـ( طرقا 825اكتشؼ سنة ) الخوارزميد أف نج الجبر كالمقابمة"في تحميؿ كتاب "
ىندسية كجبرية لحؿ معادالت مف الدرجتيف األكلى كالثانية، ذات مجيكؿ كاحد كذات 

المكغاريتمية، كبرىاف  المجيكليف، كذات ثبلثة مجاىيؿ كالصيغ أكالصيغة العادية لمحمكؿ
 :1عادالت الستة ىيكىذه الم ،صيغة الحؿ

 + ب س = جػ  2= ب س                                      اس 2اس

 + جػ = ب س  2= ب                                         اس 2اس 

  = ب س + جػ  2ب س = جػ                                        اس

في مقدمتو المشيكرة:    خمدون ابنكقد قاؿ عنو ) كتاب الجبر كالمقابمة لمخكارزمي( 
كبعده أبك كامؿ شجاع بف أسمـ كجاء  أبو عبد اهلل الخوارزميكأكؿ مف كتب في ىذا الفف » 

الناس عمى أثره فيو. ككتابو 'الجبر كالمقابمة' ككتابو في مسألة الست مف أحسف الكتب 
 2«.حو كثير مف أىؿ األندلس المكضكعة فيو كشر 

مف أفضؿ العقكؿ العممية مف المسمميف كىك  الخوارزميكاف » حتى  ''فيميب''كقاؿ 
 3«ببل شؾ الرجؿ الذم أثر أبمغ التأثير في الفكر الرياضي طيمة العصكر الكسطى 

                                                           
1
 .142، ص م2002، 5، بًنوت، ط، دار العلم للماليٌنتاريخ العلوم  عند العربعمر فروخ،  - 

 .90.ت(، ص )د، 1، طاسات واألحباث، اإلسكندرية، ادلركز ادلصري للدر  (،التراث اإلسالمي )العلوم األساسيةماىر عبد القادر زلمد علي،  - 2
 .72.ت(، ص )د ،1ط دراسات واألحباث، اإلسكندرية،تر: ماىر عبد القادر زلمد علي، ادلركز ادلصري لل ،إسهام المسلمين في الحضارةحيدر بامات،  - 3
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" أكثر المسائؿ المتعمقة بالجبر الجبر كالمقابمةفي كتابو "  الخوارزميكلقد بيف 
في حؿ ث مف معادالت كجذكر ككسكر... كمف أشير العمميات الجبرية في ىذا الكتاب الحدي

 .   المعادالت ىما الجبر كالمقابمة

 2س +  4س =  – 2لنفرض أف لدينا المعادلة التالية:  س

 2س + س + 4=   2بالجبر تصبح:   س

   5.1س +  5=   2كبالمقابمة تصبح:   س

كما يحدد الخكارزمي األشكاؿ المكغاريتمية لمحمكؿ كمف ثـ يعالج كؿ حالة ليتصؿ 
 عمى صيغ أك أشكاؿ مكافئة لمعبارات التالية: 

 2ؽ/  –+ ؾ [  2(2س= ])ؽ/

 + ؾ [  2(2+ ])ؽ/2س= ؽ/ 

  2ؾ‹  2(2ؾ [     إذا )ؽ/  - 2(2=  ])ؽ/ 2س= ؽ/

أصبحت تصكرات التخصص الجديد ىي "الشيء" المجيكؿ كىك ال يتميز  كىكذا
ككائف خاص لكنو مكضكع يمكنو أف يككف عدديا بكيفية ال خبلؼ فييا أك ىندسيا أيضا، 

 كىذا ما سنبلحظو فيما يأتي.

 الخوارزميكىناؾ نماذج كأنكاع أخرل مف البرىنة في كتاب الجبر كالمقابمة، يقكؿ 
+ ؽ س = ؾ ،إنو يأخذ مستقيميف أب = أجػ = س  كيأخذ  2ادلة   س مثبل بالنسبة لممع

  2أيضا    جػ د = ب ك = ؽ/ 

 
                                                           

 .145، صمرجع سابق ،تاريخ العلوم  عند العربعمر فروخ،   - 1
 35 -34مرجع سابق، ،  تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحسابرشدي راشد،   - 2
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 ف               ـ        مب                                    

                   

 (6شكل رقم ) ال                                                

إذا كاف مجمكع المساحات أب ـ جػ  ، ب ك ف ـ ، د جػ ـ ؽ تساكم  ؾ، فإف 
 + ؾ حيث: 2(2مساحة المربع أ ك ر د تساكم )ؽ/

 .2ؽ /  –[  + ؾ 2(2س = ] )ؽ/

لقد قاـ الخكارزمي بعمؿ جبار فيما يتعمؽ بقضية جبرنة عمـ الحساب، أم جعؿ عمـ 
الحساب مفاىيـ جبرية، فيك يقيـ دراسة كافية لبعض خاصيات تطبيؽ القكانيف األكلية لعمـ 

 ءات( مف نكع: الحساب عمى العبارات الجبرية األكثر بساطة، فيك يدرس محاصيؿ )جدا

 1)ا + ب س ( )جػ + د س ( مع ا ، ب، جػ ، د + ؾ + ...كىكذا.

أف يضع عمـ الجبر، كلكف بعدما انتقمت األرقاـ  لمخوارزميكقد صار مف الممكف 
اليندية إلى العرب كامتزج الحساب الجديد باليندسة اإلغريقية، كىكذا بنى عمـ الجبر 

 . 2كرة العددية لمكميات"عمى"الجمع بيف الفكرة اليندسية كالف

                                                           
 .36سابق، ص مرجع ،  الرياضيات العربية بين الجبر والحسابتاريخ رشدي راشد ،   - 1
 .75م، ص 2008، 8، طاذلية العامة لقصور الثقافة، مصر، تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكقدري حافظ طوقان ،   - 2
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 -إف التخصص الجديد: » "تاريخ العمـك عند العرب"في كتابو  راشد رشدييقكؿ 
في الحقيقة ىك نظرية معادالت خطية كرباعية ذات مجيكؿ كاحد قابؿ لمحؿ  -يقصد الجبر

 1«.كبالجذكر، كىك حساب جبرم عمى العبارات 

كىـ « إف العقؿ ليدىش عندما يرل ما عممو العرب في الجبر...: »  كاجوريكيقكؿ 
أكؿ مف أطمؽ لفظة الجبر عمى العمـ المعركؼ اآلف بيذا اإلسـ، كعنيـ أخذ اإلفرنج ىذه 

 2المفظة ، ككذلؾ ىـ أكؿ مف ألؼ فيو بصكرة عممية منظمة.

 رياضيات:أتباع الخوارزمي  وتطور ال-(2

انتشارا كاسعا كسريعا ،ىذا ما جعؿ   الخوارزميلقد شيدت البحكث الرياضية في أياـ 
، يقارف كما سبؽ الذكر "تاريخ الرياضيات العربية بيف الجبر كالحساب"رشدم راشد في كتابو 

، مع قائمة طكيمة ألعماؿ معاصريو، كمف سبقكه كمف جاؤكا بعده الخوارزميبيف أعماؿ 
وأبو كامل سنان بن ، وثابت بن قدرة، ن ترك سند بن عمي السيدنانيابأيضا،)كمف بينيـ 

( كىؤالء اىتمكا بالحساب الجبرم، أم أرادكا أف يجعمكا أبو الوفاء اليزجاني ك ،فتح الحبيبي
الجبر أكثر حساب، كلكف ظير اتجاه آخر كىك اتجاه ىندسي، كسنكضح كؿ مف االتجاىيف 

 في يمي:

 : الجبر  بنةحساالتجاه الحسابي أو    -أوال

حسبنة الجبر يعني التخمي عف البراىيف اليندسية كتعكيضيا بالبراىيف الجبرية، 
حكؿ األعداد النسبية المكجبة مف أىـ األبحاث في محاكلة تعميـ  أبي كاملبحث  يعتبرك 

القكة الجبرية، كىناؾ مف اىتـ بدراسة كترجمة كتاب ديكفانتس إلى العربية المعنكف بػ 
 "المسائؿ العددية ".

                                                           
 .36سابق، ص مرجع  ،تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب رشدي راشد، - 1
 .60، ص 1983، 2ط، مكتبة مصر، العلوم عند العربقدري حافظ طوقان،  - 2
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مف مؤلفاتو:  –كىك رياضي بغداد  – الخراجيكمف أىـ أتباع ىذا االتجاه نجد أيضا 
مف الرياضييف الذيف كسعكا الحساب الجبرم إلى مقادير ناطقة . ككاف الفحرم كالبديع

، فقد طبؽ ىذا األخير عمـ الحساب عمى عمـ 1كسمحكا بإثبات عمكمية المقدار الجبرم
الجبر، بمعنى أنو درس بصفة نظامية قكانيف عمـ الحساب كبعض لكغاريتماتو عمى العبارات 

 الخراجي" مف أىـ ما كتب البديعمؤلؼ ". كألف 2الجبرية كعمى الخصكص عمى كثير الحدكد
ـ، كعمكما فقد كانت كتاباتو تشغؿ حيزا رئيسا 17فقد ظؿ محؿ دراسة الرياضييف حتى القرف 

 لعدة قركف.

 السمواللقد سبؽ الذكر أف مف أىـ رياضيي ىذا االتجاه كأحد تبلمذة الخراج نجد 
" كفيو أدخؿ جبر الباىرف "ـ(، كىك مف القرف الثاني عشر، فقد كتب كتابا بعنكا1174)

 أعطى القاعدة المكافئة لػ : 1=  0، كبدأ بتعريؼ القكة الجبرية، كبفضؿ تعريؼ سالخوارزمي

ز، ثـ راح يدرس العمميات في عمـ الحساب حكؿ كحيد  ϶،ف  ـ+د= س د س ـ س
، كبالخصكص تمؾ المتعمقة بتقسيمات polynomeككثير الحدكد  monomeالحدكد 

 3د، كىناؾ عدة أعماؿ قاـ بيا السمكاؿ في ىذا المجاؿ.كثيرات الحدك 

 la géométrisation deثانيا: االتجاه اليندسي أو ىندسية الجبر)
l’algébre)  : 

إننا نجد مف حيف آلخر عند الرياضي نفسو حميف، فمثبل أبك :»  راشد رشدييقكؿ 
كامؿ لو برىانيف أك تحققيف، أحدىما تحقؽ ىندسي كاآلخر تحقؽ جبرم، فالبنسبة لممعادالت 

ىذا  ،4«التكعيبية، فبل يتـ حميا بكاسطة الجذكر كحسب بؿ إنيا تحقؽ أيضا حبل لكغاريتميا 
ع بيف اليندسة كالجبر أك باألحرل مف عممية ىندسة يعني أف الرياضي أبك كامؿ كاف يجم

                                                           
 .37ص ،  سابقمرجع  ،تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب رشدي راشد، - 1
 .38، ص  ادلرجع نفسو ،رشدي راشد - 2
 .41ص ، نفسورجع ادل - 3
 . 41،  ص نفسو - 4
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 والطوسي الخيامالجبر، كىذا ما سمح بكضع أسس اليندسة الجبرية، كتعتبر أعماؿ كؿ مف 
مف أىـ اإلسيامات في ىذا المنحى، فكميا صب في بكتقة ىندسة الجبر " لقد انقادكا إلى 

 راشد رشديفالبداية الحقيقية مف كجية نظر  1في لغة ىندسية " لة التكعيبيةترجمة المعاد
 La géométrie"لميندسة الجبرية" كالتي تسمى أيضا بػ "اليندسة التحميمية" ) 

analytique شرف الدين الطوسيطريقة  راشد رشدي( إلى الرياضييف العرب، كما يكضح 
كاف  لطوسياإف » حيث يقكؿ: francois viéte  فييت فرانسواكعبلقتيا كصبلتيا بطريقة 

 .2«يممؾ طريقة ترتبط بيا طريقة فييت بشكؿ أساسي 

في ىذا المجاؿ ال يمعب فييا الشكؿ اليندسي إال دكرا مساعدا  الطوسيإف محاكلة 
أك ثانكيا، بمعنى يمكننا االستغناء عف األشكاؿ التي تقـك بتحديد الجذكر الحقيقية لممعادالت 

نحنيات بكاسطة معادالتيا، كال يمكف إدراؾ ىذه التكعيبية، فيك يفكر بالدالة كيدرس الم
المرحمة األساسية مف تاريخ اليندسة التحميمية في غياب التيار الجبرم العربي الذم أثاره 

( الذم درس كؿ أنكاع معادالت الدرجة 1131 -1048) فالخيام، 3الخياـ ككسعو الطكسي.
الثانية،المصنفة بصفة صكرية حسب تجزئة الثكابت مف الدرجة األكلى، كمف الدرجة الثانية 

كجد تككيف جذر  الخيامكمف الدرجة الثالثة بيف طرفي المعادلة. كمف أجؿ كؿ نكع فإف 
 مكجب بتقاطع منيما.

حؿ المعادالت التكعيبية بكاسطة قطكع  إف: » كاجوري عن عمر الخيامقاؿ 
المخركط مف أعظـ األعماؿ التي قاـ بيا العرب ككذلؾ أدرؾ العرب العبلقة المتينة بيف 
الجبر كاليندسة كاستخدمكا أساليب الجبر لحؿ العمميات اليندسية، كالطريقة اليندسية لحؿ 

                                                           
 .42ص ،  سابقمرجع  ،بين الجبر والحسابتاريخ الرياضيات العربية  رشدي راشد، - 1
 . 184،  ادلرجع نفسو - 2
 . 230 -229، ص نفسو - 3
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كارت الذائع الصيت، كاضع األعماؿ الجبرية، فكانت أبحاثيـ ] في ذلؾ [ سابقة ألبحاث دي
 1«أصكؿ اليندسة التحميمية. كأنيـ ىـ الذيف )أم العرب( كضعكا أساس اليندسة التحميمية 

، فإلييـ يرجع الفضؿ في  كلكال العرب لما كاف عمـ المثمثات عمى ماىك عميو اليـك
مكا كضعو بشكؿ عممي منظـ، حيث نظمكا المعمكمات التي تناكلكىا عف الينكد خاصة ثـ جع

منيا عمما خاصا مستقبل عف عمـ الفمؾ. فدرسكا المثمثات المستكية كالكركية، كما كضعكا 
أبو سعيد عبد الجداكؿ المختمفة التي ميدت إلكتشاؼ قانكف المكغارتميات ) كضعيا 

ىػ/ 399كالمتكفي سنة  الرحمان بن أحمد بن يونس الصفدي المصري المشيور ببن يونس
إلى إثبات أف نسبة جيكب األضبلع بعضيا إلى بعض كنسبة ـ(، كتكصمكا أيضا 1009

جيكب الزكايا المتكترة بتمؾ األضبلع بعضيا إلى بعض في أم مثمث كركم. كمف خبلؿ 
ىذه األعماؿ التي قدميا العرب المسمميف نرل مدل إسياـ المسمميف في الدفع بتطكر 

 الرياضيات قدما نحك األماـ.

فإف تاريخ الجبر العربي كتاريخ عصر النيضة يجب أف  راشد رشديرأم  كحسب
يكتبا بمعظميما مف جديد، فقد كاف العرب السباقيف في استخداـ أساليب الجبر في حؿ 
المسائؿ اليندسية، كأدرككا العبلقة بيف الجبر كاليندسة، كىـ الذيف كضعكا أسس اليندسة 

 الخيامكيف بأف التقميد الجبرم تقميد عمى المؤرخيف الت راشد رشديالتحميمية، لذلؾ يقترح 
 فييتاستطاع البقاء كعرؼ مف قبؿ جبريي القرف السادس عشر، كمف بيف ىؤالء  والطوسي

 2بالدرجة األكلى.

مما سبؽ أف عمماء العرب كالمسمميف )الجبرييف بصفة خاصة(، ساىمكا  نستنتج
لذلؾ اليمكف إىماؿ دكر  بطريقة غير مباشرة في إنشاء العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات،

الجبر الذم انطمؽ كازدىر في ىذه المرحمة، كالذم لكاله لما ظيرت الرياضيات، فأبحاثيـ 

                                                           
 .37، مرجع سابق، ص تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلكقدري حافظ طوقان ،  - 1
 .231سابق ص مرجع  ،تاريخ الرياضيات العربية بين الجبر والحساب رشدي راشد،  - 2
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ميدت كىيأة  -في العصكر الكسطى المرتبطة بمباحث الرياضيات  -كاكتشافاتيـ العممية 
اف ليا األرضية التي سيمت ميمة الرياضييف فيما بعد، لربط الرياضيات بالمنطؽ، كأيضا ك

دكر كبير في تقدـ الرياضيات بشكؿ مختمؼ عف الرياضيات اليكنانية، كبالتالي فأساس 
تطكر الرياضيات الحديثة كالمعاصرة يعكد إلى تمؾ األبحاث كاالكتشافات التي كانت في 
العصكر الكسطى، كالتي أشرنا إلييا سمفا، كىي األساس الذم أكحى بتجديد المنطؽ اعتمادا 

 ات.عمى الرياضي
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  الحديث:  العصر المبحث الاالث:

ننتقؿ اآلف مف الفكر الكسيط إلى الفكر الحديث، كسنرل ىؿ بقي الحاؿ عمى حالو 
في الفكر الحديث، في تصكر العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات. فمقد ميدنا بفكرة عف العبلقة 

...ألننا سنجد الفترة المعاصرة والخوارزمي  سينا وابن الفارابيبيف المنطؽ كالرياضيات عند 
تيتـ أيضا بفكرة العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات. لقد كاف مف نتائج إنتشار مباحث الجبر 
كالحساب تطكر كازدىار الرياضيات في الفكر الكسيط، عمى عكس المنطؽ الذم لـ يتطكر 

خص بالذكر ديكارت، تطكرا كبيرا، فيؿ كاف ذلؾ مع فبلسفة العصر الحديث أيضا؟ كأ
 ليبنتز، كانط.

 وجية نظر ديكارت: -أوال

جاءت الفمسفة الغربية الحديثة كعارضت كؿ سمات العصر الكسيط كقضاياه، كمف 
 ديكارتحيث المنيج فإف الفمسفة الحديثة قامت بنبذ المنطؽ الصكرم. كقد كاف مف نصيب 

 .1أف يككف أكؿ مف كضع ىذه الثكرة الفكرية في قالبيا األكمؿ

( ذا أىمية خاصة، إذ يعتبر 1650 -1596)  ديكارت رينيويعد الفيمسكؼ الفرنسي 
بمنزلة عبلمة فارقة بيف العصكر الكسطى كالعصر الحديث، مف حيث ىك مؤسس الفمسفة 

مف أىـ الفبلسفة الذيف لعبكا دكرا كبيرا  الحديثة أك " أبك الفمسفة الحديثة"، كيعتبر أيضا كاحد
في تغيير مسار الفمسفة الغربية مف سيادة النزعة الغائية كالتفسير البلىكتي كالميتافيزيقي 
لمظكاىر. فمقد جاء بفمسفة جديدة كمغايرة لمفمسفة لكؿ الفمسفات التي كانت سائدة قبمو طكاؿ 

ة(، كقد كاف ديكارت يبحث عف كضكح عشرة قركف مف الزمف.)أقصد بيا الفمسفة المدرسي
الرياضيات كيقينيتيا. ككاف يرل أف تطبؽ عمى كافة مجاالت المعرفة طرائؽ العمـك الرياضية 

 في دراستيا لمطبيعة.

                                                           
 .24، ص 1992، تر: د. عزت قرين ، عامل ادلعرفة،  الكويت، الفلسفة المعاصرة في أوروباإ. م. بوشنسكي،   - 1
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يعتبر رينيو ديكارت عادة مؤسس الفمسسفة الحديثة، كبحؽ، كما : »برتراندرسليقكؿ 
 1...«.أظف 

رينيو ديكارت ىك في الكاقع المحرؾ األكؿ  إف: » ىيجلكيقكؿ الفيمسكؼ األلماني 
 2«.الحقيقي لمفمسفة الحديثة مف حيث اتخاذىا الفكر مبدأ أساسيا... 

كانت تعجبني الرياضيات عمى الخصكص، كذلؾ لما في براىينيا : »ديكارتيقكؿ 
، مف الكثاقة كالكضكح، كلكني لـ أكف ألحظ فائدتيا الحقيقية، إال في الصناعات الميكانيكية

 3«.فعجبت ألمرىا، فمع أف أسسيا ثابتة كمتينة لكف لـ يبف عمييا بناء أسمى 

فيمسكفا كرياضيا كرجؿ عمـ ككاف عممو في الرياضيات ذا أىمية  ديكارتكاف 
 la géomététrie ) عظمى، ككاف اسيامو العظيـ في اليندسة ىك ابتكاره لميندسة التحميمية

analytique)و فقد جمع مزية اليندسة بدرس الخطكط، كبيف ، كذلؾ بفضؿ تطبيؽ منيج
مزية الجبر باإليجاز في الرمكز، كقد استخدـ المنيج التحميمي الذم يفترض مشكمة محمكلة، 

 كطبؽ الجبر عمى اليندسة.

يمكننا اآلف أف نشير  في مثاؿ محدد إلى مكقؼ اليندسة التحميمية التي ىي ثمرة 
لمكانية ( بحيث يصبح النظر قاصرا عمى رمكز التخمص مف الحدس اليندسي )األشكاؿ ا

كبراىينيا في حؿ مسائؿ التحميؿ. فالمعادلة  الجبر دكف حاجة إلى الرجكع إلى اليندسة
    2)س+ص (

 2س ص + ص 2+  2= س

 يقتضي حميا في اليندسة التقميدية 
                                                           

، ص 1977، 1، تر: زلمد فتحي الشنيطي، الكتاب الثالث، الفلسفة احلديثة، ادلصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية ، طتاريخ الفلسفة الغربيةبرتراندرسل،   - 1
104. 

 .73، ص 1996، 3دراسة حتليلية ونقدية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بًنوت،  ط فلسفة ديكارت ومنهجو،مهدي فضل اهلل،   - 2
 .116 -115. ص  1968، 2، تر: زلمود زلمد اخلضًني، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاىرة، مصر،  طمقال عن المنهجرينيو ديكارت،   - 3
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 أف يرسـ الشكؿ الرباعي أ ب ج د 

         .3+ 2+ 2+ 1الذم يضـ األشكاؿ الرباعية 

 

 (3الشكل رقم )                                                         

أما في اليندسة التحميمية فبل ننظر في أشكاؿ مربعة كال نتجاكز النظر في مجرد 
. كىذه المستقيمات تمثميا  2س ص + ص 2+ 2الترتيب سمستقيمات نرمز إلييا عمى 

عندنا أعداد فحسب كتذكرنا "باإلمتداد" الديكارتي الذم جعؿ منو ديكارت جكىر العالـ 
 1المادم أك الخارجي في فمسفتو.

في كتابو مراحؿ الفمسفة الرياضية عمى أىمية الجبر الديكارتي  برانشفيكلقد تحدث 
كأعطى لو أىمية كبرل، كالذم بو تجاكز اليندسة اإلقميدية، كبالتالي يعتبر الجبر التحميمي 

جبره بتعكيض النقاط باإلحداثيات  ديكارت، كقد أقاـ  2الديكارتي بداية الرياضيات الحديثة.
مع التأكيد  2= ج 2+ ع2الت كالتعبير عف الدائرة بالمعادلة: سكاألشكاؿ كالمنحنيات بالمعاد

  3أف س ك ع رمكز لمخطكط المستقيمة كىكذا.

استبداؿ اإلستدالؿ اليندسي المباشر بالحساب الجبرم، استنادا إلى  ديكارتاستطاع 
يمية"، إحداثيات النقط المككنة لمصكر التي تدرسيا اليندسة، كالمسماة لديو بػ " اليندسة التحم

كليذا يعد الترميز الجبرم مف أىـ ابتكارات العصر الحديث، كالذم ساعد بدكره في تقدـ 
الجبر كما يرتبط بو مف الفركع األخرل لمرياضات، كىكذا فإف رياضيات العصر الحديث 

 عرفت تطكرا كبيرا بعد الترميز الجبرم فأخذت طابعا جبريا كتحميميا.

                                                           
 .89 -88، مرجع سابق، ص الرياضة فلسفةت الفندي ، زلمد ثاب - 1
2 - Léon Brunschvicg , op.cit ,p 133 

, paris, 1981, p 31. , Hermann mathématique philosophie lacavaillés,  Jean- 3 

2 1 
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3 

 ب

 ج د

 ص س

 أ



 ل األول:                                     مراحل تطور المنطق والرياضيات.الفص

48 
 

يندسة فأسس ىندسة تحميمية التي بمعادالتيا أدت إلى بيف الجبر كال ديكارتلقد كفؽ 
كأكثر(. كما قاـ بمحاكلة  5، ك 4، ك3مفيكـ الدالة، )درس ديكارت المعادالت مف الدرجة 

جبرنة اليندسة مف خبلؿ التعبير عف المستقيمات كعف مختمؼ األشكاؿ اليندسية 
المتصؿ كالمنفصؿ في شكؿ تـ الجمع كتكحيد األساس بيف الكـ  ديكارتبالمعادالت، فمع 

 كاحد.

إنو منذ اليندسة التحميمية أخذت الرياضيات تخطك إلى األماـ بخطى سريعة. قاؿ 
انتقمت الرياضة مف مرحمة الحرفة  ديكارتإنو منذ » " الرياضي كمؤرخ الرياضة: تزيتن"

فتح أماـ  ديكارتكىك يقصد بذلؾ أف اكتشاؼ « الصغيرة إلى مرحمة الصناعة الكبيرة 
الرياضييف كؿ كسائؿ التقدـ السريع المطرد ألف الرياضة لـ تعد حبيسة األشكاؿ اليندسية 
بعد أف تحكلت إلى تحميؿ كانطمقت مع انطبلؽ األعداد المختمفة الكثيرة التي ال تمثميا أشكاؿ 

 1ىندسية ما تعكؽ التفكير الرياضي كتحد مف قدرتو.

عف  ديكارتميمية في تقدـ العمـ الرياضي، كقد عبر بيندستو التح ديكارتكىكذا ساىـ 
فكرة اإلتصاؿ بيف الكمييف )المتصؿ كالمنفصؿ( مف خبلؿ المستقيـ كىك كبيذا تخطى عقبة 
ضركرة مقابمة اإلجراءات الجبرية باألشكاؿ اليندسية كأصبح التحميؿ يعبر عف الرياضيات 

فقد تراجعت »ياضيات بناء ذىني، بعدما كانت اليندسة ىي الرياضيات، كىكذا أصبحت الر 
 . إذا كاف ىذا عف ديكارت فماذا عف ليبنتز؟2«كأصبحت الرياضيات ترد إلى التحميؿ

 

 

 

                                                           
 .89، مرجع سابق، ص الرياضة فلسفة ،زلمد ثابت الفندي - 1
 .57م، ص 2002، 1ترمجة : محادي بن جاء باهلل، ادلنظمة العربية للرتمجة، بًنوت، ط، العلم والفرضيةىنري بوانكاريو،   - 2
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 وجية نظر ليبنتز: -ثانيا

 -مف أعظـ الفبلسفة المحدثيف، 'مبتكر المنطقؽ الرياضي'، ' أكؿ منطقي ليبنتز
فكرتيف أساسيتيف نعتبرىما فتحا جديدا يبشر  بنتزيل، لقد قدـ 1رياضي' ' أب المنطؽ الرمزم'
 بمكلد المنطؽ الرمزم كىما:

أف يصبح نسقا اسنباطيا عمى نمكذج  -حيث منيج البحث فيو –يمكف لممنطؽ  -1
اليندسة اإلقميدية.أم أف يتألؼ مف قضايا نبرىف عمييا باسنباط مف مجمكعة معطاة مف 

المنطؽ القياسي برىاني، فيك مثؿ عمـ » تعريفات كمبادئ كمصادرات. لذلؾ فيك يقكؿ:
 2«الحساب أك اليندسة

أف يتخذ عمـ الجبر نمكذجا: لغتو  -مف حيث لغتو كمكضكعاتو –يمكف لممنطؽ  -2
 3الرمكز كقكامو معادالت كقكانيف، كىذا ما سكؼ يسمى فيما بعد "جبر األصناؼ".

مديف في بدايتو لو، ، كالمنطؽ الرمزم ليبنتزكبيذا فالتجديد في المنطؽ كاف مع 
. كما فكر  كأىميتو تعكد إلى أنو اتخذ مف المنيج الرياضي نمكذجا يقتدل بو في كؿ العمـك

  charactiristica universalisبما أطمؽ عميو اسـ "المغة العالمية  بنتز في استخداـيل
مزية تصكرية تقـك عمى استعماؿ الرمكز بدؿ اإلعتماد األلفاظ المغكية العادية، كىذه المغة ر 

idéographie langage يشير كؿ حرؼ فييا مباشرة لمفيـك بسيط كتككف مثؿ ىذه ،
مفيكمو عند جميع الناس ميما تكف  –التي أطمؽ عمييا اسـ الحركؼ الحقيقية  –الحركؼ 

 4المغة التي يتكممكف بيا" 

                                                           
، ص 1985، 1، تر: خليل أمحد خليل، ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، طالمنطق وتاريخو من أرسطو حتى راسلروبًن بالنشي،  - 1

259. 
 2- la logique de leibniz Louis couturat,  :lcan , paris.a F, d’après des documents inédits , 1901, p2 

 .53م، ص 2007، 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، طالمنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود فهمي زيدان،   - 3
 .29م، ص 1988)د.ط(،  ، دار الثقافة، القاىرة،قدمة في المنطق الرمزيممهران زلمد،  - 4
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ىك أكؿ مف اعتبر المنطؽ أساسا ترد إليو كؿ العمـك كالمعارؼ،  نتزيبلكعمكما فإف 
التي تيدؼ ألف تككف يقينية كبخاصة الرياضيات. كمف ىنا رد قضايا الرياضيات إلى 
المنطؽ الصكرم، كبيف أنو ال يمكف البرىاف عمى الرياضيات إال إذا تكفرت األداة الرمزية 

في الرياضيات إدخاؿ الرمكز إلى  بنتزيل كتكفر معيا الحساب المنطقي. كتكمف عبقرية
 1المنطؽ.

حاكؿ التقريب بيف المنطؽ كالرياضيات كابراز  ليبنتزمف خبلؿ ىذا يتضح أف 
بنتز كاف معجبا بالمنطؽ األرسطي القائـ عمى نظرية يالتشابو بينيما، رغـ ىذا إال أف ل

إبداعات الفكر اإلنساني إف ابتكار شكؿ القياس يعد مف أجمؿ »القياس، فقد قاؿ عنو : 
كأكثر أىمية، فيي نكع مف الرياضيات الكمية )الشاممة( التي لـ تعرؼ كتقدر أىميتيا عمى 

 2«النحك الكافي، كيمكف القكؿ أنيا تمثؿ فف العصمة مف الزلؿ شرط أف نحسف استخداميا 

 النتائج: »بنتزيل( في كتابو القيـ عف منطؽ 1914 -1868) كوتوراه لويسكيعمؽ 
تشيد بأنو كاف  بول جورجالتي تكصؿ إلييا ىذا الفيمسكؼ الرياضي قبؿ قرنيف مف ظيكر 

 3«بول جورجما كصؿ إليو  إلىأكثر تفكقا كتقدما بالقياس 

إف تاريخ المنطؽ الرمزم »أيضا في بداية تاريخو لممنطؽ الرمزم:  لويسكيقكؿ 
 « زليبنتكالمنطؽ الرياضي، بالمعنى الدقيؽ لمكممة، يبدأ مع 

محاكالت عديدة  ليبنتزبدأ عيد جديد في المنطؽ. قدـ  ليبنتزكىذا يعني أف مع 
إلقامة منطؽ جديد أك نسؽ منطقي كامؿ، لكنو لـ يستطع أف يقدـ لنا نظرية كاحدة متكاممة، 

تكشؼ لنا اإلرىاصات األكلى لكضع  بنتزيلال يخطئ، لكف كتابات  أرسطوإلعتقاده أف 
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أكؿ مف نظر إلى المنطؽ كأساس ترد إليو كؿ معرفة تريد أف  ليبنتزمنطؽ حديث، كقد كاف 
 تككف يقينية كمنيا الرياضيات.

بحؽ عند المكجستقييف األب الحقيقي لمكجيستيقا أكثر مما يعتبر جبريك  ليبنتزيعتبر 
إىتـ برد قضايا المعرفة كعمى رأسيا القضايا  ليبنتزالمنطؽ في القرف التاسع عشر كذلؾ ألف 

بينو كبينيـ، لذلؾ ليس غريبا أف  ياضية إلى المنطؽ الصكرم كىذه ىي النظرية المشتركةالر 
، اىتمك بدراسة بيانوكتبلميذ  كوتوراه لويسك براتراند راسلنجد المكجستقييف مف أمثاؿ 

 1منطقو كالتنقيب عف مخطكطاتو المنطقية كدراستيا.

مف اإليحاء إلى المنطؽ الرياضي بحيث لـ يكف منطقو  ليبنتزلقد مكنت أفكار 
ال يمكف أف »كلـ يكف حتى أرضية خصبة لو بؿ  راسلمنطقا رياضيا عمى النحك الذم قدمو 

يعني، عمى األقؿ بالنسبة إلى بدايات المنطؽ الرياضي الحديث، شيئا آخر إلى التالي: أنو 
إليو كمنطؽ رياضي، كىي فكرة نجدىا يستميـ مصدره مف فكرة معينة عف المنطؽ المنظكر 

، كمف الممكف أف نكتشفيا عندئذ بنظرة إلى الماضي، كلكف البد لذلؾ ليبنتزبكؿ كضكح عند 
، كىي فكرة 2«مف القفز فكؽ قرنيف ظمت خبلليما فكرة المنطؽ الرياضي في حالة كمكف

 النظر إليو كمنطؽ صكرم استنباطي.

الناقص كاإلعتقاد بالضركرة المنطقية ليندسة " ىك المنطؽ ليبنتزكالسبب في فشؿ "
دراؾ إقميدس . كلكف نظريات إقميدس مثبل ال يمكف استنباطيا مف مبادئ المنطؽ كحدىا، كا 

 " إلى تجديده في نظرية المعرفة.كانطىذه الحقيقة ىك الذم أدل بالفيمسكؼ "
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ا بما إذا كمنذ نمك اليندسة غير اإلقميدية، كضح أف الرياضية البحتة ال شأف لي
صحيحة بالنسبة لممكاف الفعمي أـ ال، فيذا مف شأف  إقميدسكانت بديييات كنظريات 

 1الرياضيات التطبيقية أف تقرره.

كمجمؿ القكؿ فقد أثرت اإلبستمكلكجيا الرياضية الميبنتزية في العمماء كالفبلسفة 
ء كانط الذم تجاكز البلحقيف، حيث جعمكا منيا أساسا لمفكر الرياضي، إال أنو يجب استثنا

 ليبنتز في مسألة أحكاـ القضايا الرياضية، حيث قاـ بإضفاء العنصر التركيبي.

 وجية نظر كانط: -ثالاا 

في معنى الحقيقة الرياضية ذات تأثير كاسع في الفكر الفمسفي  كانطتعتبر نظرية 
ىي اليندسة الكحيدة  إقميدسأف يبيف أف ىندسة  كانطالبحت كالفكر الرياضي أيضا، كأراد 

 كالضركرية مف حيث ىي معبرة عف خكاص المكاف المعطى لنا في حسنا أك فكرنا.

كلكي يثبت تمؾ الضركرة، يكفي أف تبرر كيؼ أف كؿ أحكاـ تمؾ اليندسة )بؿ 
في  كانطالرياضيات كميا( أحكاـ عمى حد إصطبلحو )تركيبية قبمية(، كىذا ما تطرؽ إليو 

 2 لخالص"نقد العقؿ اكتابو "

يرل كانط أنو إذا كانت األحكاـ التركيبية األكلية ممكنة في مضمار الرياضيات فما 
ك يؤكد عمى الطابع الحدسي  ليبنتزذلؾ إال ألف لدينا حدسا بالمكاف كالزماف، فيك يخالؼ 

عمى أف المكاف كالزماف عبلقات بيف األشياء،  ليبنتزكالتركيبي لمرياضيات، كما لـ يكافؽ 
نما يرل كانط أف مصدرىما إنساني ينبعاف مف القدرة الحسية في جانبيا العقمي، كىما كذلؾ  كا 

إف المكاف كالزماف ليسا تصكريف، بؿ ىما صكرتاف : » كانطحدساف قبمياف. يقكؿ 
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كيؼ » ، ككاف يقصد بنظريتو في المكاف كالزماف أف يجيب عمى السؤاؿ : 1«."الحدس"
 2.«تككف الرياضيات البحتة ممكنة؟

، ككاف يعتقد كانط أف المنطؽ أرسطوكبالنسبة لممنطؽ فيك تحميمي مثمما كضعو  
بحيث لـ يسمح بزيادة لمستزيد، كأف أم جيد قاـ بو  أرسطوالصكرم قد تـ كاكتمؿ عمى يد 

إنما ىك مزيد مف تحسيف أك تنسيؽ ال إضافة نظرية جديدة أك  أرسطوالمناطقة مف بعد 
 عمى أنو ال يحتاج إلى تعديؿ أك تجديد ألنو مكتمؿ النشأة.، كىذا يدؿ 3تصحيح أخطاء.

كؿ : »كانطلقد كاف كانط يرل أف الرياضيات تركيبية قبمية كما سبؽ الذكر، قاؿ 
ف كاف البعض قد تكىـ أنو أثبت عكس ذلؾ، كيقكؿ أيضا:  4«.القضايا الرياضية تركيبية ، كا 

إف الرياضيات البحتة بكصفيا معرفة تركيبية قبمية، ال تككف ممكنة إال بقدر ما تنطبؽ عمى »
مكضكعات الحس البسيطة، التي يقـك عيانيا التجريبي عمى العياف المجرد، )لممكاف 

 5«.كلمزماف(؛ كىك بالتأكيد عياف قبمي

أف قبمية األحكاـ الرياضية ترجع إلى قبمية صكرتي الحساسية )المكاف  كانطيؤكد 
كالزماف(، كىما شرطيف صكرييف مسبقيف لتمقي كؿ إحساس خارجي أك باطني، المكاف بصفة 
خاصة ىك الشرط القبمي لقياـ األشكاؿ اليندسية، أما الزماف فيك الشرط القبمي لسمسمة 

  6األعداد الطبيعية.

اكتشؼ ضربا جديدا مف الكجكد : ألنو إكتشؼ في  كانطبرنشفيؾ أف كقد الحظ 
المكاف كالزماف شيئيف ال يرتداف إلى اإلحساس، كىما ثمرة لئلحساس، فضبل عمى أنيما ليسا 
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نما المكاف كالزماف صكرتيف أكليتيف، أك حدسيف خالصيف،  بمفيكميف أك مدركيف عقمييف، كا 
اسيتنا البشرية، مادمنا ال نستطيع أف ندرؾ األشياء إال كالمكاف كالزماف مرتبطاف بطبيعة حس
 1متحيزة في المكاف كمتعاقبة في الزماف.

كيمكف القكؿ أف المكاف القبمي الذم تحدث عنو كانط ىك الذم تعبر عف خكاصو أك 
طبيعتو المسممات اإلقميدية، كالتي السبيؿ إلى القكؿ بغيرىا فتصبح تمؾ المسممات كمف 

قضايا اليندسية قبمية كضركرية، ألنيا تعبر عف ذلؾ المكاف القبمي الكحيد. كرائيا كؿ ال
ىندسة أخرل غير اليندسة اإلقميدية فيي  كانطكعمى ىذا ال يمكف أف تقـك مف جية نظر 

، كمف ىنا 2ىندسة بالذات ألف ضركرتيا مفركضة عمينا بطبيعة تركيبنا الذىني )الحساسية(.
 .إقميدسو في الزماف كالمكاف متسقة مع ىندسة يبدكا أف كانط قد جعؿ نظريت

بينما كانت أبحاث فبلسفة العصر الحديث في عبلقة المنطؽ بالرياضيات، لـ 
، الذم أكد كانط، خاصة أعماؿ الفيمسكؼ األلماني أرسطوتتحرر أصبل مف إعجابيـ بمنطؽ 

كامبل مكتمبل، أف المنطؽ كلد  نقد العقؿ المحض"،في مقدمة الطبعة الثانية مف كتابو "
كالذم فصؿ بيف المنطؽ كالرياضيات باعتبار قضايا المنطؽ تحميمية، في حيف قضايا 

الذم حاكؿ التقريب بيف المنطؽ  ليبنتزالرياضيات تركيبية، كنفس األمر نجده عند 
كالرياضيات، كابراز التشابو بينيما، لكنو كاف أيضا معجبا بالمنطؽ األرسطي القائـ عمى 
نظرية القياس. كاف اتجاه آخر يستعد لمظيكر في منتصؼ القرف التاسع عشر مستكحى مف 

 .Geoges boole بول جورجكبكجو عاـ مستند إلى الرياضي  الرياضيات،
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 المعاصرة:المدرسة    :بحث الرابعالم

الحظنا كيؼ كانت العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات مع اإلتجاه النقدم كالرمزم، 
، أما اإلتجاه الثاني فيك اإلتجاه ليبنتزالذم عبر عنو كاحد مف أعظـ الفبلسفة المحدثيف كىك 

 .بول جورجالجبرم كقد عبر عنو الرياضي اإلنجميزم 

 المنطق:  جورج بول وجبر  -أوال

 جورج ندمألصكؿ الرياضيات يتقدـ األيرل كفي طميعة أكلئؾ الرياضييف الفاحصيف
( الذم يعزل إليو الفضؿ بحؽ في تأسيس "جبر المنطؽ"، كىك شكؿ 1864 -1815) بول

الكاضع الحقيقي ألساس المنطؽ » بول، كما يعتبر 1منطقي آخر مستكحى مف الرياضيات
، عمى إعتبار أف 2«الرمزم أك الرياضيي كلذلؾ فيك يكصؼ عادة بأنو أبك المنطؽ الحديث

منطؽ يقـك عمى النظر »بمنطؽ األصناؼ  بولليبنتز لـ يقدـ ما يكفي لتككيف ما سيسميو 
ياء، ال إلى العبلقات بيف الحدكد في القضايا عمى أنيا عبلقات بيف أصناؼ مف األش

القضايا في صكرة رمزية كأشبو بمعادالت، ثـ جعؿ  بولعبلقات بيف تصكرات، كقد جعؿ 
 .3«مف تمؾ القضايا حسابا تجرم عميو عمميات الجمع كالضرب

إلقامة المنطؽ عمى  "1747التحميؿ الرياضي لممنطؽ كتابو " بوللقد سخر 
يطبقو عمى الكثير مف فركع ، كحاكؿ أف بوولالرياضيات، كأصبح الجبر المنطقي مشركع 

المنطؽ بما في ذلؾ القياس التقميدم، كما أراد الفصؿ بيف المنطؽ كالدراسات الميتافيزيقية 
لـ يعد مف الجائز أف نجمع بيف المنطؽ كالغيبيات، بؿ يجب »)الفمسفة(، حيث يرل بأنو:

ة، كتعريفاتو جمع المنطؽ كالرياضيات... فالمنطؽ، مثؿ اليندسة، يقكـ عمى حقائؽ بدييي
كىذا .«مبنية كفقا لمنظرية العامة لمرمزية التي تشكؿ أساس كؿ ما ىك معترؼ بو كتحميؿ
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استطاع أف يصؿ إلى جبر عاـ مجرد يتمثؿ في قكانيف الفكر األساسية،  بوليعني أف 
كاستبعاد المغة الجارية ككسيط غير دقيؽ كالتعبير عف ىذه القكانيف بمغة رمزية دقيقة كمغة 

قامة عمـ المنطؽ عمى ىذا األساس.الح  ساب، كا 

، كتتمثؿ "1854 -فحص قكانيف الفكرفكرة ىامة جاء بيا كتابو " بولكقد اكتشؼ 
، حيث يقكؿ 1« اف قكانيف الجبر كضعيا بصرؼ النظر عف أم تفسير جزئي خاص»في 
لقد كضعت الرسالة التالية بفرض فحص القكانيف األساسية لتمؾ العمميات التي يتـ » بوول

قامة عمـ المنطؽ عمى  التفكير العقمي بكاسطتيا، كالتعبير عنيا في المغة الرمزية لحساب ما كا 
ىذا األساس، كجعؿ ىذا المنيج نفسو أساسا لمنيج عاـ لتطبيؽ النظرية الرياضية 

كي نجمع مف العناصر المتعددة لمصدؽ الذم ظير في مجرل ىذه لئلحتماالت كأخيرا ل
 .2«األبحاث بعض اإلقتراحات التي تتعمؽ بالطبيعة كبالتركيب الذىني البشرم 

مؤسس المنطؽ الرمزم ألنو كاضع مبادئ أكلى نظرياتو، كىي نظرية  بوول جورج
 بول،كما أراد calculus of logicككاف يسميا ىك " حساب المنطؽ"  ،"حساب الفئات"

إقامة المنطؽ عمى نمكذج عمـ الجبر، كيستخدـ حركؼ اليجاء رمكزا، كعبلمات العمميات 
الحسابية كالجمع كالضرب إلخ، كيقيـ القضايا عمى صكرة معادالت تعبر عف مساكاة 

 3طرفييا، ثـ يحاكؿ مف ىذه استنباط قضايا أخرل.

لممنطؽ أف يككف عمما رمزيا، كالرمكز في المنطؽ الرمزم نكعاف ىما  بولأراد 
المتغيرات كالثكابت، كنجد جبر بكؿ كبل نكعيف.إال أنو استخدـ كممة ) متغيرات( كلـ يستخدـ 
كممة )الثكابت(، أما الثكابت التي نجدىا في منطؽ بكؿ فيي ثكابت الرياضة، أك ىي إشارات 

(، كالكاحد 0(، كالقسمة )(، كالمساكاة)=(، كالصفر)-كالطرح )عممية كعبلمات الجمع )+(، 
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(.كىي تمثؿ عمميات العقؿ الذم بكاسطتو يصؿ دمج أك حؿ تصكرات األشياء، 1الصحيح )
 –بحيث تتككف مفاىيـ جديدة تتضمف مفاىيـ جديدة تتضمف نفس العناصر. ككاف يستخدـ 

،)كىي (… z ,y,x)اإلنجميزية كىي األحرؼ الثبلثة األخيرة مف ىجاء  -كرمكز لمتغيرات
رمكز حرفية، تمثؿ أشياء تككف مكضكعا لتصكراتيا(. كنسطنع ىنا الحركؼ )ىػ(، بدال مف 

xك( بدال مف( ،y   بدال مف )ك)م ،z، .1ككاف بكؿ يرمز ليذه بمتغيرات إلى أصناؼ 

كيختمؼ جبر المنطؽ عند بكؿ عف الجبر المألكؼ في أمكر عدة: تدؿ حركؼ 
في الجبر المألكؼ عمى أعداد، بينما تدؿ في المنطؽ عمى أصناؼ، تقتصر قيـ  اليجاء

 القضايا كمعادالت في جبر األصناؼ عمى عدديف فقط ىما: الصفر كالكاحد الصحيح.

مف افكاره السابقة عف إمكاف إقامة المنطؽ عمى نمكذج الجبر إلى  بولكصؿ 
ف أساسية ليذا المنطؽ، نذكر أىميا معادالت ىامة في منطؽ األصناؼ، ىي بمثابة قكاني

 فيما يمي:

 ( ىػ ك = كىػ1)

 ( ىػ + ك= ك+ ىػ2)

 ( م)ىػ+ك(= )م ىػ+ م ك(3)

 م ك( -ك( = )م ىػ  -( م )ىػ 4)

 ( إذا كاف ىػ = ك       فإف ىػ = م ك5)

 ( إذا كاف ىػ = ك      فإف م + ىػ = م + ك6)

 ل –م = ك  -( إذا كاف ىػ = ك      فإف ىػ 7)

                                                           
 .369، مرجع سابق، ص المنطق وتاريخو من أرسطو حتى راسلروبًن بالنشي،   - 1
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 = ىػ2( ىػ 8)

 نبلحظ عمى القكانيف السابقة مايمي:

الفضؿ األكؿ في إدخاؿ قكانيف الجبر في المنطؽ، كسيطبقيا بعض  لبولأف  -)أ(
الفبلسفة البلحقكف عمى نظريات أخرل في المنطؽ الرمزم، نعني نظرية حساب القضايا 

 التي لـ يعرفيا بكؿ، كىذا ما سنتطرؽ إليو في الفصؿ الثاني .

 أف القانكف الثامف مختمؼ عف مثيمو في الجبر العادم. -)ب(

أف القانكف الخامس ال يقبؿ العكس في الجبر العادم أك في األصناؼ ، ال  -)ج(
ال إذا كانت  يقبؿ العكس بمعنى أنو إذا كاف ىػ = ل  كفإننا ال نستطيع القكؿ إف ىػ = ك، كا 

 1قيمة ل صفرا.

كال رمكز لغكية مثؿ  س ، ص،  ؾ، ـ ، ـ، ثبلثة أنكاع مف الرمكز، أ بولاستخدـ 
لتدؿ عمى مفاىيـ كقضايا . كلكي يمكف استخداـ ىذه الرمكز تبعا لقكانيف تركيب معركفة 
تعطي نتائج متسقة، استخدـ بكؿ بكؿ ثانيا رمكزا أك عبلمات دالة عمى عمميات مثؿ ) +، 

ˣ ،- زكي اسية. ككما يقكؿ الدكتكر عبلقة أس بول، (، كثالثا عبلمة اليكية )=( التي اعتبرىا
ليست المسألة مجرد استعماؿ رمكز مف أحرؼ » "المنطؽ الكضعي" في كتابو نجيب محمود

ال لكانت لكانت لعبة صبيانية ال طائؿ مف  اليجاء أك غيرىا لتحؿ محؿ الحدكد كالقضايا كا 
ية إلى كرائيا يستحؽ اىتماما ، بؿ إف جكىر المنطؽ الحديث ىك تحكيؿ القضية المنطق

قضية شبيية بمعادالت الجبر فتكتسب عمميات التفكير ما في الرياضة مف صرامة كدقة  
 2«كانضباط

                                                           
 .88مرجع سابق، ص  ،المنطق الرمزي نشأتو وتطورهفهمي زيدان،  - 1
 .248-247، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرين ميىن الطريف اخلويل،  - 2
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جعؿ المنطؽ فرعا مف فركع الرياضيات، أك نظرية  بول.كبالتالي ىذا يدؿ عمى أف 
صمة جزء بكؿ، إذ المنطؽ عند  بولجبرية، كبذلؾ تككف الصمة بيف المنطؽ كالرياضة عند 

 1جبرم المنطؽ جزء مف أجزاء الرياضة كنظرية مف نظرياتيا.

في جبر األصناؼ نقطة البداية الحقيقية في المنطؽ الرمزم، فقد  بوليعتبر جيد 
عمى إدخاؿ العمميات الجبرية إلى المنطؽ، كقد أخذ بيا كطبقيا بعض المناطقة  بولعمؿ 

نظرية أخرل كىي حساب القضايا، لكف أعمالو تعرضت لمنقد، عمى منطؽ الفقات، كعمى 
جبرا أكثر منو منطقا في رمكزه »ألنيا ال تخمك مف بعض النقائص إنو بحسب منتقديو 

 ، كأبرزىا مايمي:2«كمسائمو كنتائجو

 نظريتو المنطقية أقرب إلى عمـ الجبر منيا إلى عمـ المنطؽ. -1

انت تطبؽ فيو طرؽ بسط المعادالت كاف جبرا في طرؽ حؿ مسائمو فقد ك -2
الرياضية دكف قكاعد المنطؽ كقكانينو. أم استبدت بو النزعة الرياضية المتجية إلى تركيض 

 المنطؽ أم إخضاعو إلى الرياضيات.

إف الجبر رغـ ادعائو بأنو المنطؽ بالذات كاف كغيره مف أنكاع الجبر األخرل   -3
اع الجبر في شيئ كاحد ىك أف ذلؾ التفسير العددم يقبؿ تفسيرا عدديا، كىك يختمؼ عف أنك 

إنما كاف منحصرا في حدكد عدديف اثنيف ىما صفر ككاحد، فيك بذلؾ جبر عددم محدكد 
 3القيـ.

كبالتالي فإف صمة المنطؽ بالرياضة  كليذا يظؿ جبر المنطؽ جبرا أكثر منو منطقا.
منطؽ كاحد مف أنكاع جبرية في ضكء جبر المنطؽ إنما ىي صمة جزء بكؿ، حيث أف جبر ال

 عديدة.
                                                           

 .98، ص 1972، 1دار النهضة العربية للطباعة  والنشر، بًنوت، ط أصول المنطق الرياضيي )لوجيستيقا(،زلمد ثابت الفندي،  - 1
 .57م، ص 1996، 1، اإلسكندرية، طالعلوم والمناىج المنطق الحديث وفلسفةزلمد عزيز نظمي سامل،   - 2
 .98، مرجع سابق، ص ، أصول المنطق الرياضيي )لوجيستيقا(زلمد ثابت الفندي  - 3
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تكالت جيكد المناطقة لتطكير كتنقيح كتبسيط  بول لجورجكفي إثر اإلنجاز الرائد 
كماؿ المنطؽ الرياضي، في مقدمتيـ تشارلز بيرس، كأيضا  وليم ستاليني جيفونز كا 

، كسكاىـ. فعممكا عمى تطبيؽ الرياضية عمى المنطؽ فن وجون(، 1882 -1835)
 أم رد المنطؽ إلى الرياضيات. التقميدم،

جيكد أخرل في الفحص النقدم ألصكؿ الرياضيات. إنو الطريؽ الذم شقو  تانطمق
فقاما بأضخـ  وىويتيد راسل( كأخيرا جاء 1932 -1858) وجوزيب بيانو، فريجة جوتموب

ني بناء المنطؽ الرياضي نيائيا، بؿ يعد أيضا مف أعظـ األعماؿ التي قاـ بيا الفكر اإلنسا
. أم أصكؿ principia mathematicaبرنكيبيا ماتيماتيكا" كذلؾ في كتابيما المشترؾ "

 الرياضيات.

 بيانو:  عندالمنطق والرياضيات    -ثانيا

( أعظـ الرياضييف Giuseppe peano1858- 1932) بيانو جيوسيب 
عمـ اإلطاليييف في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف، عمؿ عمى إقامة 

الحساب عمى أسس أكسيكمتية عمى نمكذج اليندسة، كما اىتـ بصياغة نظريات اليندسة 
اإلقميدية بعد أف كضع ليا نسقا مف البلمعرفات كالتعريفات كالمصادرات، كحاكؿ أيضا جعؿ 

 عمـ الحساب نسقا استنباطيا، كىذا مف خبلؿ المؤلفات التالية:

 .(4185المصطمح الرمزم لممنطؽ الرياضي ) -1

 (.1889مبادئ الرياضيات مف خبلؿ منيج جديد في العرض ) -2

في خمسة  (formules des mathématiquesتدكيف الصيغ الرياضية ) -3
 1908.1 -1895أجزاء ألفيا ما بيف 

                                                           
1
  .324، ص مرجع سابق، المنطق وتاريخو من أرسطو حتى راسلروبًن بالنشي،  - 
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الرياضي المنطقي اإليطالي بمنطقة التفكير الرياضي، كنسقو  بيانو جيوسيبإىتـ 
. 1اإلستنباطي إحتكل عمى ثبلثة حدكد أكلية )أم المعرفات( كىي الصفر، العدد، التالي

خمس بديييات )مسممات( تشكؿ عصب نسقو اإلستنباطي في المنطؽ،  بيانوكأضاؼ »
ببل برىاف عمييا ىي األخرل، كما أننا  كحمقة الكصؿ بيف األكلكيات كالنتائج كذلؾ أننا نقبميا

، كىذه المسممات ىي بمثابة العبلقات المنطقية 2«نستنبط منيا قكانيف منطقية أكثر تركيبا
 التي تبيف استعماؿ تمؾ الحدكد. كىي عمى التكالي:

 )الصفر( ىك عدد. 0  -1

 إذا كاف )أ( ىك فإف تالي )أ( ىك عدد. -2

بلحؽ فإنيما متطابقاف، كمف ثـ ال يمكف أف يككف إذا كاف عدداف ليما نفس ال -3
 لعدديف الحؽ كاحد. أم ليس لعدديف ما نفس التالي.

 3( تاليا ألم عدد.0ليس الصفر ) -4

(، sينتمي إلييا ككذا تالي كؿ عدد ينتمي إلى ) 0( ىي فئة حيث sإذا كانت ) -5
(، أك بمعنى آخر كؿ خاصية لمصفر بما أنيا تصدؽ عميو sإذف كؿ عدد ينتمي إلى )

باعتباره عددا فيي تصدؽ عمى العدد التالي لو، كما تصدؽ عمى التالي لما يميو كىكذا، كىذا 
 4.بوانكاري ىنريتعبير عف مبدأ اإلستقراء الرياضي أك اإلستقراء بالتكرار كما أسماه 

                                                           

 j, vrin librarie philosophieque,russella philosophie mathématique de bertrand denis  vernant,  - 1

6 , place de la sorbonne, 1993 ,p 400. 
 .139، مرجع سابق، ص نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد زلمد،   - 2
 .17م، ص 2009، 1ط، تر: عبد اللطيف الصديقي، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق ، سوريا، مدخل إلى فلسفة الرياضياتبرتراندراسل ،   - 3
 .121 -120، مرجع سابق، ص فلسفة الرياضةزلمد ثابت الفندي،  - 4
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ديييات عف العالـ الرياضي األلماني أخذ ىذه الب بيانوتجدر اإلشارة ىنا إلى أف 
عمى أف ىذه البديييات عرفت باسـ بديييات بيانك، كما عرؼ النسؽ الحسابي المسند  ديدكند

 إلييا باسـ حساب بيانك.

يصكغ نسقو الرياضي باإلعتماد عمى الرمكز أك عمى لغة رمزية  بيانوىكذا نرل 
إلى دراسة المنطؽ عف طريؽ  كفي الكاقع انتيى»سمحت لو بصكرنة كؿ الرياضيات، 

الرياضيات التي فحص أسسيا كمبادئيا محاكال صياغتيا بصكرة جديدة تتسؽ كالتطكرات 
 . 1«العممية كالكشكؼ الرياضية الحديثة

تمؾ المحاكلة تكلدت عنيا ما يعرؼ بالكجيستيقا )المنطؽ الرياضي( الذم طكره ال 
مع  مبادئ الرياضيات""، ثـ "(1903الرياضيات )"أصكؿ مف خبلؿ كتابو  راسل برتراندحقا 

 "ىكايتيد" كتحكؿ معناه إلى محاكلة رد الرياضيات إلى المنطؽ.

نما كاف إكماؿ الرمزية  بيانوإف مشركع  لـ يكف دمج المنطؽ في الرياضيات، كا 
الرياضية برمزية أعمؽ. إف ارتباط الرياضيات بالمنطؽ يكشؼ عف نقطتيف األكلى  تتحدد 

أف المنطؽ يحمؿ »، أما النقطة الثانية فتشير «د المادة الرياضيتية إلى المادة المنطقيةر »في 
، إذ عند بناء حساب 2«في ذاتو سمة برىانية، تمكف مف استخبلص النتائج بفضؿ قكة الشكؿ

رياضي سكاء حساب الفئات أك دكاؿ القضايا فإننا نعتمد عمى الثكابت المنطقية ككيفية ارتباط 
حساب الدالة عمى تصكرات ذىنية، كىكذا نشأ المنطؽ الرمزم كمكضكعو يتحدد رمكز ال

صياغة أبسط نسؽ مف المفاىيـ المنطقية صياغة تجعؿ منو شيئا ضركريا ككافيا لتمثيؿ »في
 .3« الحقائؽ الرياضية كبراىينيا تمثيبل رمزيا

                                                           
 .45، مرجع سابق، ص المنطق الرياضيماىر عبد القادر علي،   - 1
 2-op,  les étapes de la philosophie mathématiqueLéon Brunschvicg,  ., p 394.cit 

 .16 -15سابق، ص  ، مرجعأسس المنطق الرمزيعزمي إسالم،  - 3
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صمح لمتطبيؽ نسقا ي»لممنطؽ الرمزم أف يككف نسقا استنباطيا، كقد كضع  بيانوأراد 
عمى النظريات المنطقية التي أسيـ في بنائيا كىي نظريات حساب القضايا، كحساب داالت 

 .1«القضايا ) الحمكؿ(، كحساب الفئات )األصناؼ(

 فيما يمي : بيانوكتتمثؿ مقدمات النسؽ اإلستنباطي عند 

 primitive notions: األفكار األولية -أ

تعريؼ، سمب، لزـك صكرم كتقرير قضيتيف معا.  فئة،ثؿ: الفئة، العضك الفرد في م
كىي أفكار كاضحة بذاتيا تستخدـ في تعريؼ الحدكد كمتغيرات أك ثكابت، كنبدأ بيا 
نما لبساطتيا كأنو يمكف استخداميا في  لكضكحيا، ىي كاضحة ال ألنيا فطرية أك قبمية، كا 

 تعريؼ أفكار أخرل حيف نريد التعميؽ عمى فكرتيف فقط.

 : لتعريفـاتا -ب

 " تعريفات أربع كىي:بيانويقدـ "

إذا كانت أ فئة ك ب، ج عناصر أك رمزيف لعضكيف في الفئة فإف ب ك ج  -1
 أعضاء في )أ(.

إذا كاف "أ كب "  رمزيف لفئات فإف كؿ "أ ىك ب" تعني أف " ىػ ىك أ " تتضمف    -2
 " ىػ ىك ب ".

جميع األعضاء التي تحتكييا الضرب المنطقي بيف فئتيف )أ( ك )ب( ناتجو  -3
 الفئتيف، ام أعضاء )أ ب(

 2الفئة الفارغة ىي الفئة المحتكاة في كؿ فئة. -4

                                                           
 .139، مرجع سابق، ص نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد زلمد،  - 1
 .128، مرجع سابق، ص لمنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود فهمي زيدان، ا - 2
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 primitive propositions: لقضايا األوليةا  -ج

 بيانوىي قضايا نقبميا ببل برىاف كنستخدميا إلستنباط قضايا أخرل منيا، كقد كضع 
خمسة قضايا أكلية يمكف أف نستنبط منيا كؿ قكانيف المنطؽ األكثر تعقيدا، كنذكرىا فيما 

 يمي:

 كؿ فئة تحتكم ذاتيا كىي بدييية ضركرية إذ تعبر عف مبدأ اليكية. -1

الضرب المنطقي بيف فئتيف ينتج فئة جديدة، كىي بدييية يمكف استقائيا مف  -2
 التعريفات.

مف الضرب المنطقي بيف الفئتيف )أ( ك )ب( ينتمكف إلى  أعضاء الفئة الناتجة -3
 كؿ مف أ ك ب.

 صكرتاف متميزتاف مف القياس كبلىما قضية أكلية:»  -4

" إذا كاف )أ(، )ب(، )ج( فئات ، ككاف )أ( محتكل في )ب( ككاف )ىػ( عضك في 
 )أ( فإف )ىػ( عضك في )ب("

ككاف )ب( كمحتكل في )ج(  "إذا )أ(، )ب(، )ج(، فئات، ككاف )أ( محتكل في )ب(
  1«فإف )أ( محتكل في )ج("

مبدأ اإلستدالؿ أك التركيب: إذا كانت الفئة )أ( محتكاة في )ب( ككذا محتكاة في  -5
 )ج( فيي محتكاة في حاصؿ ضربيما المنطقي )ب ج(.

رياضي محترؼ بالدرجة األكلى. فاألىـ عنده ىك إقامة عمـ الحساب عمى  بيانوإف 
كما شارؾ في إقامة مبادئ ثبلثة نظريات في المنطؽ الرمزم ىي: حساب  أساس منطقي.

القضايا كحساب داالت القضايا كحساب األصناؼ، لكنو لـ يتمكف مف رد المفاىيـ الحسابية 
                                                           

 .141، مرجع سابق، ص نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد زلمد،  - 1
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إلى المنطؽ. كلـ ييتـ اىتماما كافيا بكضع مبادئ نظرية حساب العبلقات رغـ أىميتيا. 
بخطكة  بيانولقد قاـ   .1«كماؿ في تحسيب الرياضياتال»أف مكقفو يمثؿ  راسلكلذلؾ يرل 

اساسية بالنسبة لئلتجاه المنطقاني، كىي رد الرياضيات إلى عدد قميؿ مف القضايا أك 
ك  رسلالمسممات، لكنو لـ يستمر في ردىا إلى قضايا منطقية. كتمؾ الميمة التي تنتظر 

". فبظيكر ىذا "مبادئ الرياضياتيا كايتيد المذيف سيقكماف بإنجازىا عمى أكمؿ كجو في كتاب
 المؤلؼ الضخـ بمغت الحركة المكجيستقية أكجيا كبمغ تقدـ المنطؽ ثنائي القيمة ذركتو.

 :المنطقيالرائد األول لإلتجاه   فريجو -ثالاا

كىك أكبر منطقي رياضي ألماني في أكاخر القرف التاسع عشر كأكائؿ  فريج غوتموب
القرف العشريف ، شارؾ في حركة تحسيب التحميؿ، أم رد التحميؿ إلى الحساب، كرد مختمؼ 
التصكرات كالمباحث الرياضية إلى تصكرات كمباحث المنطؽ، كفي اإلتجاه المكجيستيقي أم 

عف حمقة  فريجوتصكرات منطقية خالصة، كيعبر رد التصكرات الرياضية األساسية إلى 
، إذ صاغ أربع نظريات منطقية كذلؾ مف خبلؿ وراسل بيانوتطكر منطقي كطبيعي بيف 

": نظرية حساب القضايا، حساب العبلقات، حساب الفئات، نظرية داالت التصكراتكتابو "
كاضعا يده عمى نقطة القضايا، في شكؿ رمزم متميز كدقيؽ كقدـ نسقا أكثر شمكال كابتكارا 

 2أساسية مف المنطؽ التقميدم.

المنطؽ مف الرياضيات كفي الكقت نفسو أعد إلنشاء عبلقة أمتف بيف  فريجلقد حرر 
العمميف. لكف مف أجؿ رد الرياضيات إلى المنطؽ، كاف البد مف إعادة النظر في المنطؽ 

أعمالو  فريجوطي. كقد دكف التقميدم كالعمؿ عمى إعادة بنائو عمى ىيئة نسؽ فرضي استنبا
 في كتب أىميا:

 التصكرات  -1
                                                           

 17سابق، ص ، مرجع مدخل إلى فلسفة الرياضياتبرتراندراسل ،   - 1
p 976 , 2012, ,A Enyclopaedia Universalis Frane S  des philosophes,Dictionnaire  - 2
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 أسس عمـ الحساب  -2

 القكانيف األساسية لعمـ الحساب. -3

لـ تمؽ الشيرة التي تستحقيا، مع أنو قدـ عدة نظريات  فريجيرل راسؿ أف أعماؿ 
كلو الكثير مف األطركحات، كرغـ أنو تجنب الكثير مف األخطاء التي يقع فييا المناطقة 
عادة، لكف رمكزه شكمت عائقا لككنيا جد صعبة في طريقة التطبيؽ، حيث ركز كثيرا عمى 

 .1بيانومف تحميؿ المفاىيـ المنطقية، ككاف في ذلؾ أكثر عمقا 

كاف عميقا أصيبل في أفكاره المنطقية فإنو لـ يجذب انتباه  فريجوبالرغـ مف أف 
أكؿ مف عرفو بعد خمس  بيانوالمناطقة إليو، ألف لغتو الرمزية كانت صعبة الفيـ كلقد كاف 

مف منطقو  بيانوكتابو المنطقي األكؿ، كعندئذ استفاد  فريجوعشرة سنة مف بعد أف كتب 
 فريجومسفتو الرياضية، كما حاكؿ ابتكار مصطمحو الرمزم لممنطؽ بحيث استطاع الرمزم كف

بتفصيؿ كبير  فريجوكأف أكؿ مف كشؼ عف عبقرية  بيانوأف يفيمكه إذا ما استخدمكا لغة 
فعرض  1900.2ىك الذم أرشده إليو عاـ  بيانو، ككاف 1901حيف عرفو عاـ  رسلىك 

اكيف الميمة يقدـ مف خبلليا أىـ أطركحاتو، كذلؾ مف أفكاره كبسطيا، كقدـ مجمكعة مف العن
"، كأىـ تمؾ "أصكؿ الرياضياتفي كتابو  فريجوخبلؿ الممحؽ الذم خصصو لمنطؽ 

 األطركحات ىي:

 المعنى كالداللة. -

    التصكر كالدالة. -

 الفئات. -

 قيـ الحقيقة كالحكـ. -
                                                           

 .159مرجع سابق، ص  أصول الرياضيات،برتراند راسل،  - 1
 .136، مرجع سابق، ص المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود فهمي زيدان،   - 2
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 اإلستمزاـ كالمنطؽ الرمزم. -

 كمبدأ التجريد. تعريؼ األعداد الصحيحة -

 1اإلستقراء الرياضي. -

 -أم المكجيستؾ -إف المنطؽ كما نمارسو اليـك متكلد عف المنطؽ الرياضي 
(Logistique) ( كليس عف جبر المنطؽAlgéber de la logique كالحقيقة أف أعماؿ .)

ىي حقبة عظيمة حقا  بولكمدرستو قد حددت كقررت نيضة المنطؽ، كليست حقبة  بول
 فريجومع كتاب  1879سبة إلى المنطؽ: فالحقبة العظيمة ىي التي تبدأ سنة بالن
(. "فقد حرر ىذا الكتاب المنطؽ مف اقتراف اصطناعي مع Begriffsschrift" )التصكرات"

 2كأعد لعبلقة داخمية أعمؽ فيما بيف ىذيف العمميف" بولالرياضيات، الذم كاف عند 

يخ المنطؽ، كربما يككف أىـ مف كؿ الكتب إف كتاب التصكرات كتاب أساسي في تار 
أف يقارف بو كتاب آخر كاحد يكازيو  بوشنسكيالتي كضعت في المنطؽ، حيث يمكف بنظر 

 3)التحميبلت األكلى(. ألرسطوأىمية، ىك أنالكطيقا األكلى 

أكؿ مف أقاـ الصمة بيف الرياضة كالمنطؽ كىك ما يسمى بالكجيستيقا.   فريجويعد 
كينزع ىذا المذىب إلى رد الرياضيات البحتة أك الخالصة برمتيا إلى المنطؽ الصكرم فيي »

مف نظرياتو عف الحساب  فريجوكما أضافو » ، 4«جزء مف المنطؽ العاـ، كامتداد لمسائمو 
مية فأسيـ بأبحاث كثيرة إلستخبلص المسممات )الحدكد التحميمي ثـ كاصؿ دراسة التحمي

فاستنبط  وىمبرت ديدكنداألكلية( كالقضايا األكلية في العمـك الرياضية مستكمبل أبحاث 

                                                           
  159مرجع سابق، ص  أصول الرياضيات،برتراند راسل،  - 1
 .418، مرجع سابق، ص المنطق وتاريخو من أرسطو حتى راسلروبًن بالنشي،  - 2
 ..422ادلرجع نفسو، ص  - 3
 .58، ص 1996، 1، اإلسكندرية، طالمنطق الحديث وفلسفة العلوم والمناىجزلمد عزيز نظمي سامل،  - 4
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الثكابت المنطقية مثؿ التضمف الصكرم، كما تؤدم إلى إدخاؿ المتغيرات المنطقية في 
 .1«القضايا المنطقية البحتة عمى نسؽ الرياضة 

في كتابو "التصكرات" أسس نظريتي حساب المحمكؿ كحساب  ريجوفعرض 
(، كالكصؿ ˅القضايا، باإلضافة إلى الثكابت المنطقية كأعطاىا رمكزا مثؿ ثابت الفصؿ )

أنو يمكف إقامة النسؽ ».إذ 2(، كالمساكاة )=(، كالتضمف، كحدد قيمة الصدؽ فييا˄)
ىما التضمف كالسمب باإلضافة إلى  اإلستنباطي ككؿ عف طريؽ استخداـ فكرتيف أكليتيف

قدـ فكرتيف أكليتيف  فريجو. ىذا يدؿ عمى أف 3«ثبلثة تعريفات الفصؿ كالكصؿ كالمساكاة 
كنقبميما ببل تعريؼ، نستخدميا في تعريؼ أفكار أخرل ضركرية لمنسؽ، كىما فكرتي السمب 

التعريفات البد أف  كالتضمف، فإذا أردنا البدء في إقامة نسؽ منطقي استنباطي بقائمة مف
ال يككف التعريؼ مستحيبل.  نقدـ أكال أفكار ال معرفة، كا 

سمسمة مف المقاالت الفمسفية التي تعكس تصكره لفمسفة المنطؽ. كقد  فريجوقدـ 
احتكت عمى آراء عميقة كتحميبلت دقيقة، إال أنيا قكبمت بمشاعر عدائية مف معاصريو. 

مفيكـ الدالة في الرياضيات  فريجو، ناقش فييا 1891عاـ  الدالة كالتصكر"منيا مقالة " 
كمدل مطابقتيا لمفيـك التصكر في المنطؽ، كتكصؿ إلى أف الرياضيات ليست إال منطقا 

 4متطكرا.

الجزء األكؿ مف كتابو الياـ "القكانيف األساسية لعمـ  فريجوأخرج  1893كفي عاـ 
لرمزم، باإلضافة غمى تطكير بالغ الدقة الحساب"، أجرل فيو بعض التعديبلت عمى نسقو ا

لنظرية أسس عمـ الحساب، كناقش مف جديد مفاىيـ الدالة كالتصكر كالعبلقة، كتفرغ بعد ذلؾ 
كمنيا الصفر كالعدد كاحد بكجع خاص، حيث لـ  -مناقشا طبيعة البرىنة عمييا–لؤلعداد 

                                                           
 .58، ص مرجع سابق، العلوم والمناىجالمنطق الحديث وفلسفة زلمد عزيز نظمي سامل،  - 1
 .156زلمود فهمي زيدان ، مرجع سابق، ص  - 2
 62، مرجع سابق، ص فلسفة العلوم، المنطق الرياضيماىر عبد القادر زلمد علي،  - 3
 .16، ص 1991، 1كندرية ، ط، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسجوتلوب فريجو نظرية األعداد بين اإلبستمولوجيا واألنطولوجيةزلمد زلمد قاسم،  - 4
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، ليبنتز"، ك"ميل توارتس جون" ك"كانطيقتنع بتعريفات معاصريو ليما فنقد آرائيـ مثؿ "
 1".كانتور جورج"، ك"ديديكند ريشارد"، ك"جراسمان

" العبلقة الكثيقة بيف الرياضيات كالمنطؽ، كرأل أف نظرية األعداد فريجولقد أدرؾ "
 الطبيعية التي تؤلؼ القاعدة األساسية لعمـ الحساب ماىي إال امتداد لممنطؽ.

لى المنطؽ، حيث يعتقد أف األعداد تشير كبيا تكصؿ أنو يمكف رد الرياضيات كميا إ
قكانيف المنطؽ ىي عبارة عف أحكاـ تحميمية، كبالتالي تككف »إلى تصكرات،حيث يقكؿ: 

، فالعدد 2«قبمية، كالحساب ىك ببساطة منطؽ متطكر، ككؿ قضية حسابية ىي قانكف منطقي
جزء الثاني لمكتاب ليس تجريدا كليس صفة كليس شيئا، كما أنو ليس انطباعا ذاتيا، أما ال

" بنقد لمفاىيـ سائدة، فريجوكبدأه " 1903)القكانيف األساسية لعمـ الحساب( فقد صدر عاـ 
كمنيا نظريات األعداد الصماء، كيحتكم عمى نظريتو في التعريؼ كشركطو باإلضافة إلى 

 تناكلو نظريتي العبلقات كالفئات مف جديد.

أف األعداد ىي مفاىيـ مجردة عقمية ألشياء متفرقة أك مجتمعة.  فريجوأدرؾ 
نما مف درجة ثانية، إذ يجب أف نتصكر  فاألعداد ليست تصكرات مباشرة مف درجة أكلى، كا 

 كانتور جورجاألشياء في فئات لكي يككف لدينا التصكر العددم لمفئات. كمف ىنا إعتبر 
م أنيا تصكرات كمية ناتجة عف تجريد اجتماع األعداد أسسا أك قكل "نظرية المجاميع"، أ

األشياء في مجمكعات. فالعدد تصكر كمي كيتكرر التصكر نفسو عندما يككف أماـ فئات 
 متماثمة أم عندما تتساكل المجمكعات فيما بينيا.

كاف يعاني مف تجاىؿ عمماء كفبلسفة عصره ألعمالو، أك تصنعيـ  فريجورغـ أف 
نو كاف مدركا في نفس الكقت لجدتيا كأىميتيا، فقد كضعت أعمالو إىماال عمى األقؿ، إال أ

                                                           
 .17، ص ، مرجع سابق جوتلوب فريجو نظرية األعداد بين اإلبستمولوجيا واألنطولوجيةزلمد زلمد قاسم،  - 1
2-, trad, les fondements de l’ arithmétiqueGottlob frege . oduction de claude imbert,et intr  

paris : ed du seuil pour la traduction francaise, 1ed 1884   ,p 175-176.. 
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نقطة تحكؿ حاسمة مف  فريجوأسسا كاضحة لعمـك جديدة مثؿ فمسفة الرياضيات، إذ يعد 
المنطؽ التقميدم دراسة  فريجومنطؽ صكرم قديـ إلى منطؽ صكرم حديث، إذ درس 
أسس نظرية حساب القضايا التي عميقة، كما درس القضايا المركبة كالثكابت كمف ثـ كضع 

، كطكر نظرتي األصناؼ  إتخذىا أصحاب البرنكيبيا نكاة لتطكير النظرية كما نراىا اليـك
 فريجوكالعبلقات كخمصيما مف األخطاء التي كقع فييا أصحاب جبر المنطؽ. كبيذا كاف 

عاصرة التقريب أحد ركاد اإلتجاه المكجيستيقي في الرياضيات. كىكذا حاكؿ فبلسفة الفترة الم
 بيانومف خبلؿ الجبر المنطقي، ثـ أبحاث  بولبيف المنطؽ كالرياضيات، منذ البداية مع 

مف خبلؿ كتابيما المشترؾ  ووايتيد راسلكقد بمغت التطكرات المنطقية ذركتيا مع  .وفريجو
كتغمغؿ  كامتزجت الرياضيات بالمنطؽ principia mattematica"مبادئ الرياضيات"

 1في بناء الرياضيات البحتة.المنطؽ 

لكف قد طرحت الرياضيات المعاصرة أزمة، عرفت بأزمة أسس الرياضيات، ككانت 
نتيجة ظيكر بعض النقائض في ميداف الرياضيات، كىذا ما سنتحدث عميو في الفصؿ 

 .برتراندرسلالثاني مشخصيف أسباب ىذه األزمة كالحمكؿ المقترحة مف طرؼ 

 

                                                           
1
 .320مرجع سابق، ص المنطق وتاريخو من أرسطو حتى راسل، روبًن بالنشي،  - 
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 :الفصل األول
  ت وظيور االتجاه المنطقـانيالرياضياأزمة أسس   

 دمةـمق                  

 سس الرياضيات  مشكلة أ :ـحـث األولالمب

 .راسل والمنطقـانية برتراند :المبحث الثاني
    

 راسلبرتراند  الرياضي عند   المنطقنظريات :الثالث حثبالم
 

 منطقية  أصولالرياضيات إلى    تحليل :المبحث الرابع

     
         ......................................................................................................................                                                                                                               

 :اانيالفصل ال
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 :ةمقدم

إذا كنا في الفصؿ األكؿ قد ركزنا عمى تحديد العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات 
عبر مراحؿ مختمفة، مف الفترة اليكنانية مع فيثاغكرس كأفبلطكف كأرسطك كغيرىـ، ثـ 
انتقمنا إلى المرحمة الكسيطية خصكصا مع الحضارة اإلسبلمية كالتي رأيناىا ميدت 

يضة األكركبي كخاصة مع ديكارت لعدة أمكر رياضية حدثت في عصر الن
كالرياضييف الذيف جاؤكا مف بعده في الفترة المعاصرة، فإف اليدؼ مف ىذا الفصؿ 
ىك التركيز عمى تشخيص األزمة، كذلؾ بتعريفيا كبالتطرؽ إلى الصعكبات التي 
كاجيت الرياضييف في نظرية المجمكعات ككذلؾ النقائض أك المفارقات، ثـ تطرقت 

مع  االتجاه المنطقاني""الذم ساىـ بفعالية في تأسيس الرياضيات كىك  إلى االتجاه
 برتراند رسؿ.

 أسس الرياضيات    مشكلة:  ولالمبحث األ

 جورجالكثير مف المناطقة،  إسياماتالحظنا كيؼ تطكر المنطؽ مف خبلؿ  
الغير المألكفة، ككذلؾ كجكد  االكتشافات. إف ىذه وراسل، بيانو، فريجو، بول

متناقضات في مختمؼ فركع الرياضيات تـ بمكرتيا فيما يعرؼ بػػػ أزمة الرياضيات 
 االنطبلؽى إعادة النظر في األسس التي يجب إل دعاكىي "أزمة األسس" كىذا ما 

 منيا لتأسيس رياضيات متناسقة كغير  متناقضة.

 الرياضيات(:: )أزمة  اإلفـليديةالرياضيات    -أوال

تميز القرف التاسع عشر بظيكر أزمة الرياضيات، التي أحدثت تغييرا في 
الرياضيات الكبلسيكية مف حيث التعريؼ كالمكضكع كالمنيج. ىذه األزمة لف تككف 

كىي نتيجة القطيعة  أقؿ عمقا كال أقؿ في أىمية نتائجيا مف أزمة عمـ الفيزياء مثبل،
كانت الرياضيات منذ القدـ تتسـ باليقيف ألف أسسيا فقد  .(évidenceمع البداىة )
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حدسية ثابتة كبالتالي يقينية، حيث أف الرياضيات كانت تفسر بالعكدة إلى الحدس، 
جعميا عبارة عف ترجمة لمعالـ الخارجي. كألنيا حدسية  إلى التجربة الحسية كىذا ما

لمحدس الحسي كىك مطمقة لحقيا الشؾ، كطرحت أزمة األسس، فالصدؽ فييا راجع 
 .1الذم جعؿ الرياضيات ال معقكلة، متناقضة بؿ تسكنيا اآلالـ

ألف الرياضيات تخضع لمبادئ المنطؽ، كىذه المبادئ في حد ذاتيا خضع 
ليا المنطؽ كالمعرفة بصفة عامة كىي مثؿ "مبدأ اليكية"، "مبدأ عدـ التناقض"، "مبدأ 

باختصار إف المبادئ األكلى عند »: رور لويس ماريالثالث المرفكع".حيث تقكؿ 
أرسطك كفي المنطؽ الكبلسيكي تعبر عف ضركرة كجكدية، أما المنطؽ الحديث فيك 

ىذا يعني أف ىذه المبادئ أساسية سكاء بالنسبة  ،«ال يحتفظ إال بضركرة شرطية
 لممنطؽ القديـ أك الحديث.

ببساطتيا كانت تتميز بالبداىة كالكضكح ك  أرسطواألكلى عند  المبادئإف 
أيضا، كبعد تطكر الفكر العممي كبعض النظريات الرياضية أصبحت ىذه المبادئ 

 مكضع خبلؼ كنقاش بعدما كانت خالية مف الصعكبات. 

قد ميز في كتابو "التحميبلت الثانية" بيف المبادئ المشتركة  أرسطوأف  الكاقع
"مبدأ اليكية" أم "أ" لكؿ العمـك ك التي ذكرناىا سابقا كىي قكانيف الفكر األساسية: 

ما ال  الشيءك "مبدأ الثالث المرفكع" أم أف  ىي "أ"ك  "مبدأ عدـ التناقض"، إما "أ" كا 
دئ الخاصة لكؿ عمـ عمى حدة. كالمبادئ "أ" ال كسط أم ال طرؼ ثالث، كبيف المبا

الخاصة بالرياضيات ىي أكال البديييات كىي قضايا كاضحة بذاتيا كتعد صادقة عند 
كؿ مف يفيـ معناىا بغير حاجة إلى برىاف، كثانيا المسممات التي تصادر عمييا كي 

كالشؾ تؤسس العمـ كتقيـ البرىاف، كثالثا التعريفات )مصادرات( لمحدكد المستعممة، 
                                                           

1 - jean cavailés ,le problème du fondement des mathématiques, édition Hermann, paris, 
1949 ,p31. 
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في ىذه المبادئ العامة أك الخاصة، ىك المساس بأسس الرياضيات الكبلسيكية. 
في عمـ الرياضيات خبلؿ القرف التاسع عشر ميبلدم كالتي  االكتشافاتكبيف تمؾ 

كاف يعد مف قبؿ ، كبغير تردد مجرد افتراضات مسبقة ال يقـك عمـ  أظيرت أف ما
إال قضايا ليست يقينية عمى اإلطبلؽ. كانت الرياضيات إال عمييا، ماىك في الكاقع 

 1الخاصة  باليندسة البلإقميدية .  االكتشافات

 :المسلمة الخامسة واليندسات الالإفـليدية -

ىندسية  إلى أنساؽ ،كؿ أدت إلى الخركج منوأثار نسؽ اليندسة اإلقميدية مشا
أخرل، كىي المشاكؿ الخاصة بالمسممة الخامسة كىي مسممة الخطيف المتكازييف، 

مف نقطة خارج » كأبسط صكرىا : الخطاف المتكازياف ال يمتقياف ميما امتد، أك:
كقد حاكؿ بعض الرياضيكف ، 2« مستقيـ معمـك ال يمكف رسـ إال مستقيـ كاحد يكازيو 

أف  ترضكافافحكيؿ ىذه البدييية إلى نظرية، خرل كتإثباتيا باستخداـ المسممات األ
إلى  3الخامسػػػػة السطح غير مستك، أم غير إقميدم، كمف ىنا أدت المسممة

( كالمتمثمة في ىندسة géométrie non euclidiennesاليندسات البلإقميدية ) 
 .لوباتشفسكيك ريمان

ظمت مشكمة التكازم تشغؿ الرياضيات طكاؿ ما يزيد عمى ألفي عاـ قبؿ أف 
قد أحرز بعض  ساكشيري جيروالمويتـ التكصؿ إلى حؿ ليا. ككاف العالـ اإليطالي 

النجاح ضد المسممة الخامسة لكنو لـ يصب اليدؼ، شأف جميع سابقيو كمعاصريو 
 مف الرياضييف.

                                                           
 .206 -38سابق، ص  ، مرجع الفلسفة المعاصرة في أوروبا إ. م. بوشنسكي،  - 1
 .115ىنري بوانكاري، مرجع سابق،  ص   - 2
على مايلي: " إذا ما قطع مستقيم خطٌن مستقيمٌن، واقعٌن يف مستوى واحد، وكان رلموع الزاويتٌن الداخليتٌن يف  المسلمة الخامسةتنص  - 3

"   2dيو الكفاية، من اجلانب الذي يكون فيو ىذا اجملموع أقل من(، فإن ىذين ادلستقيمٌن يلتقيان، لدى مدمها مبا ف180º) 2dجانب واحد أقل من 
 (.3وىذا موضح يف الشكل رقم )
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اكتشؼ رياضي مجرم شاب ىك  كانطبعد حكالي عشريف عاما مف كفات 
أف بدييية التكازم ليست عنصرا ضركريا في اليندسة، فشيد ىندسة  بولياي جون

تخمى فييا عف بدييية التكازم، كأحؿ محميا مسممة جديدة ىي القائمة إف ىناؾ أكثر 
مف مكاز كاحد لمستقيـ معيف مف نقطة معينة. كفي ىذا الكقت كانت فكرة اليندسة 

بؿ إنو قاـ  جاوس كارلقد تراءت بكضكح في ذىف العالـ األلماني البلإقميدية 
 اعتقدبمحاكالت لقياس مجمكع زكايا المثمث المككف مف ثبلثة جباؿ. كبالتالي 

 1باحتماؿ تحقيؽ اليندسة البلإقميدية في الطبيعة.

كما ساىـ العمماء المسمميف في تطكير الرياضيات كفيما يخص اليندسة 
الكثير مف الرياضييف نذكر  برىنة عمى المسممة الخامسة، فقد برزكال إثباتحاكلكا 
الذم عرؼ الخطكط المتكازية بأنيا خطكط ال تقترب كال تبتعد  ثابت ابن قرةمنيـ 

أنو إذا كقع خط مستقيـ عمى خطيف » بعضيا عف بعض، عكضيا بمصادرة ىي: 
مستقيميف ككاف ىذاف الخطاف المستقيماف يتقارباف في إحدل جيتييما، فإنيما 

مف جية  يتباعداف في جيتيما األخرل، كأف تقاربيما في جية التقارب كتباعدىما
 2«التباعد يزيد بينيما 

ىناؾ أيضا عالـ رياضيات. كربما اكبر عالـ رياضيات في كؿ تاريخ 
عمر يعتقده الكثير مف مؤرخي الرياضيات، كىك " ىذا ما الشرؽ، عمى أقؿ تقدير،

الذم اىتـ بشرح كتاب األصكؿ أك المبادئ إلقميدس كاستخدـ في كتابو "شرح  الخيام"
الخطيف المتقاطعيف »" مصادرة مكافئة ليا كىي أف قميدسإما أشكؿ مف كتاب 

كقد ترجـ كتابو ىذا إلى األلمانية سنة  ،3«كالخطيف المتقاربيف يتقاطعاف يتباعداف،

                                                           
 .117،ص 1967، 1: فؤاد زكريا ، القاىرة،طمجة، تر نشأة الفلسفة العلميةىانز ريشنباخ،   - 1
، 1، دار ادلعارف اجلامعية، طاإلسكندرية القديمةدور علماء العرب في إحياء وتقويم التراث العلمي لمدرسة عباس زلمد حسن سليمان،   - 2

 .55، ص 1996
 58سابق، ص رجع م عباس زلمد حسن سليمان ، - 3
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" سميث" ، كما كانت ىناؾ دراسة مقارنة قاـ بيا "ويدمان جاكوبمف طرؼ " 1912
 .1935سنة  وساكيري الخيام عمرحكؿ نظرية 

" "الذم استخدـ البرىاف بالخمؼ لمبرىنة نصير الدين الطوسيباإلضافة إلى "
عمى صحة المسممة، كىذا مف أجؿ إثبات استحالة بطبلف المصادرة، مما يتضمف 

ليست مف العمكـ المتعارؼ عمييا كال مما »  ، كما يرل بأنيا1التأكيد عمى صحتيا
مسائؿ دكف ترتب ضمف ال فيتضح في غير عمـ اليندسة، فإذف مف األكلى بيا أ

جعؿ  القضايا التي يتطمب البرىاف عمييا، كىذا ما فيي إذف مف 2«المصادرات 
"الرسالة الشافية عف يترجـ إلى الكثير مف المغات، ككذا كتابو   شكؿ القطاع"كتابو "

 ".الشؾ في حدكد المتكازية

بقيت المسممة الخامسة شغؿ الرياضيكف مف يكناف كعرب كأكركبييف الذيف 
البرىنة عمييا، كلكنيـ لـ يستطيعكا البرىنة عمى صحتيا ، مما أدل إلى  حاكلكا

 رفضيا.

 

 

 

 ( يوضح نص المسممة الخامسة. 9شكل رقم )

إلى أكؿ  لوباتشوفيسكينتج عف ىذه المحاكالت أف تكصؿ العالـ الركسي 
أف  ضفافتر الإقميدية متناسقة ترفض بدييية التكازم  عرض منيجي متكامؿ ليندسة

                                                           
 .222، مرجع سابق، ص العلوم عند العربقدري حافظ طوقان،  - 1
 ..98سابق ،ص رجع م عباس زلمد حسن سليمان ، - 2
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أي أنو من نقطة خارج السطح ليس مستكيا بؿ مقعر. كأثبت نفي المسممة اإلقميدية، 
 .مستقيم ، يمكن رسم عدد ال متناىي من المستقيمات المتوازية ليذا المستقيم

"فرضيات تساعد عمى تأسيس مف خبلؿ مقاؿ لو بعنكاف  ريمانثـ جاء 
ىندسة ال إقميدية، ال تكجد فيو أم ليفترض أف السطح محدب ككضع نسؽ   اليندسة"

 1«ال يكجد أم خطكط مكازية »خطكط متكازية عمى اإلطبلؽ. حيث يقكؿ في فرضو 
 أم أنو مف نقطة خارج مستقيـ ال يمكف رسـ أم مكاز. 

 ريمانبسطحيا المقعر كىندسة  لوباتشوفسكيىاتاف اليندستاف: ىندسة 
طحيا المستكم، كمع ذلؾ فكؿ منيما بسطحيا المحدب تناقضاف اليندسة اإلقميدية بس

نما ىي نظاـ متسؽ بالمعنى نفسو الذم تككف  ال تنطكم عمى أم تناقض داخمي، كا 
 متسقة. اقميدسبو ىندسة 

، ريمانإلى  لوباتشوفسكيإلى  اقميدسىكذا تعددت اليندسات كاختمفت مف 
 تقـك عمى:  إقميدسأما ىندسة 

 180ºمجمكع زكايا المثمث  -

 مستكمالمكاف  -

 (.Dىك  مكازم لػػػػػػػػػػػػ ) Mالمستقيـ الكحيد المار مف 

 

 

 إقميدس( يمثل ىندسة 5رقم) شكل 

                                                           
 .118سابق، ص رجع مىنري بوانكاري،  - 1
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 أما ىندسة لكباتشكفسكي  فتقـك عمى المبادئ التالية:

 السطح مقعر  -

 مف نقطة خارج مستقيـ يمكف رسـ مستقيـ مكازيا لو  -

 قائمتيف.مجمكع زكايا المثمث أقؿ مف  -

   d3  d2  d1      التي تمر  مفM  ىي مكازية 

 (Dلػػػػػػػػػ ) 

 

 

 

 

 ىندسة لوباتشوفيسكي ( يمثل2شكل رقم)                           

           

 آلف ىندسة ريماف:اك 

 المكاف سطح كركم  -

 108ºمجمكع زكايا المثمث أكبر مف 

 ( .Dيكازم لػػػ )  Mال مستقيـ يمر مف 

 ( يمثل ىندسة ريمان2شكل رقم )

d d d 
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        مف ىنا يمكف مبلحظة الفركؽ المكجكدة بيف النسؽ اإلقميدم كىذه األنساؽ
 (.ريمان،  لوباتشوفسكي) 

ىكذا حدث تغييرا جديدا في مناىج الرياضيات كنظاميا كىذا نتيجة ظيكر 
ىك بدييي، كعممت عمى تحطيـ فكرة البداىة، كتعكيضيا عقمية جديدة ترفض كؿ ما

بالتالي الرياضيات تنعت اليكـ  تكأصبح افتراضيةباألكسيكمات كىي قضايا أكلية 
افتراضي، استنباطي، أم بناء فكرم يتـ تشييده بكاسطة  بأنيا منيج أكسيكمي،
الكحيد ، دكف النظر إلى صدقيا أك كذبيا. إف الصدؽ االختيارفركض كقع عمييا 

 المطمكب ىك خمك ىذا البناء مف أم تناقض داخمي.

تعددت األنساؽ الرياضية كىذا التعدد ال يقضي عمى اليقيف الرياضي، كذلؾ 
ألف معيار الصدؽ في الرياضيات إنما ىك المعيار الصكرم، بحيث يكفي أف تنسجـ 

حظو مف النتائج مع المنطمقات أك المقدمات حتى يككف النسؽ صحيح. كىذا ما نبل
 ىنريخبلؿ األنساؽ اليندسية التي تبقى كميا صحيحة في سياقيا كنسقيا، يقكؿ 

 1«لـ تتناقض مع مسمماتيا  كؿ ىندسة صحيحة فيما ذىبت إليو ما: » بوانكاريو

يعطينا اختبلؼ في النتائج  -اليندسات البلإقميدية –بيذا فإف تعدد األنساؽ 
رياضيات" كىذه األخيرة بدكرىا طرحت مشكمة أدل إلى "أزمة في ال االختبلؼ، كىذا 

المبادئ األكلى ) مبادئ المنطؽ(، كبالتالي ما كاف بدييي كمطمؽ كيقيني في 
ألنيا بدأت تشكؾ في باقي  -محؿ شؾ -اليندسة اإلقميدية أصبح نسبي كتقريبي 

 مبادئ اليندسة اإلقميدية، كحتى الرياضيات ألنيا تشترؾ معيا في نفس المبادئ.

 

 
                                                           

 .130 -129سابق، ص ىنري بوانكاريو ، مرجع   - 1
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 نظرية المجموعات وأزمة األسس: -نيااث

 في التحليل:  االتصالانييار فكرة     -(1

إف دراسة األشكاؿ اليندسية بكاسطة الدكاؿ ترتكز في الحقيقة عمى الفرضية 
التالية، كىي أف قيـ الدالة تتابع بدكف تقطع أك انفصاؿ كما تتابع نقط المستقيـ تتابعا 

الفرضية تستمد الدالة كجكدىا، كلفظ "دالة" فجكة فيو. كمف ىذه  مطردا ال
(Function مف كضع الفيمسكؼ الرياضي )كقصد بو المنحنى  ليبنتزcurve 

() Variablesاليندسي الذم يعبر عف عبلقات "متصمة" بيف كميتيف متغيرتيف ) 
(،كما يقاؿ في اصطبلح Coorodinatesكيسمياف باإلحداثيتيف) س( ك ) ع( مثبل،

الرياضة، فإذا أخذنا مثبل  الحديد يتمدد بالحرارة، كأنو كمما ارتفعت درجة الحرارة زاد 
الحديد تمددا، بإمكاننا أف نرسـ رسما بيانيا نكضح فيو العبلقة بيف تغير الحرارة 
كتغير تمدد الحديد، فنحصؿ عمى خط متصؿ تشكمو القيـ المتتابعة لدرجة الحرارة. 

، االتصاؿىذا الخط الذم ترسمو الدالة كالذم تشكمو القيـ المتتابعة ىك أساس حدس ك 
 1أك الحدس المكاني أك اليندسي.

عمى العمـك ظؿ ىذا الحدس اليندسي مقبكال يفرض نفسو، كظمت الدكاؿ 
( ىذه، إلى Geometrical Continuityاليندسي) االتصاؿقائمة عمى أساس فكرة 

شر، كلـ يحدث أف رياضيا ارتاب في قيمة ىذا الحدس اليندسي غاية القرف التاسع ع
كعندما تقدمت اإلنشاءات الرياضية، كتقدـ التحميؿ نفسو،  الذم تقـك عميو فكرة الدالة،

أف ىناؾ دكاؿ غير متصمة بؿ منفصمة عمى عكس شيادة  كوشياكتشؼ الرياضي 
(، فنشأ عف Function Discotinueالحدس اليندسي كأسماىا "الدالة المنفصمة" )

لى عدـ الثقة فيو  لبلتصاؿاكتشافو ىذا أف تعرض الحدس اليندسي  إلى الزعزعة كا 

                                                           
1
 92-91، ص مرجع سابق ،الرياضة فلسفةزلمد ثابت الفندي،   - 
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أك الرككف إليو في التحميؿ. إذ بمناسبة أية دالة يحدث التساؤؿ: أىي متصمة أـ 
بداية الطريؽ إلى تحرير التحميؿ مف الحدكد الضيقة  كوشيكىكذا افتتح  منفصمة؟

  1زمنا طكيبل. لبلتصاؿس اليندسي التي أسره فييا الحد

يعني أنو كسع مف  كما أدخؿ أيضا األعداد التخيمية* أك المركبة في الدكاؿ،
عدد تخيمي كالتي سميت بػػػ "الدكاؿ  إحداثيتياأفؽ نظرية الدكاؿ بأف كضع دالة 

كأبسط األعداد التخيمية ىك جذر المعادلة:    (.Function Analytiqueالتحميمية") 
 1 -=   2س 

في التحميؿ حيث  1821ىذا ما أكده مف خبلؿ المحاضرة الذم نشره سنة 
 ( .imaginairesأكد أنو سيدرس كؿ أنكاع الدكاؿ الحقيقية أك الخيالية )

مر عمـ العدد تقريبا بالطريؽ نفسو الذم مرت بو اليندسة : انتعاش التحميؿ 
متحميؿ في القرف التاسع عشر الرياضي انطبلقا مف القرف السابع عشر، نقد داخمي ل

 2اليندسي كتعكيضيا باألعداد كتطكير نظرية األعداد. االتصاؿينتيي إلى نبذ فكرة 

قد تطرؽ ككشي إلى العدد الحقيقي مف خبلؿ ما يعرؼ بػػػػػػػ "متتالية ككشي 
في التحميؿ" كىي متتالية** تحتكم عمى األعداد الحقيقية المركبة كفضاء مترم أك 

 3متجانسة. تكبكلكجي

دالة  لكوشي( المعاصر Weierstrass" )وييرستراساكتشؼ العالـ "
ك"التفاضؿ")  االتصاؿمتصمة كلكنيا ال تقبؿ التفاضؿ، أم أنو فرؽ بيف فكرتي 

                                                           
 .92مرجع سابق، ص  ،الرياضة فلسفةزلمد ثابت الفندي،  - 1
  -1، ومنو س =   1-=  2( ىو القيمة اليت تعطى لــ  س عندما يكون س nombre imaginaire) التخيلي العدد -*

 .70، ص 1995، 1، دار الطليعة للطباعة والنشر، بًنوت، لبنان، طاإلبستمولوجيا  مثال فلسفة الفيزياء النيوتينيةعبد القادر بشتو،  - 2
داد : ىي رلموع األشياء، األعداد ادلرتابطة بنمط خطي حيث ترتيب أعضاء ادلتتالية يتم وفق قاعدة صرحية أو ضمنية العناصر أو األعالمتتالية  -**

 .تسمى عناصر أو حدود ادلتتالية
3 - Augustin Louis : Cauchy cours d’analyse de l’école royale Polytechnique, 1ere Partie, 
analyse algébrique édition, Jacques Gabay, Paris, 1821, p 2. 
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Differenciation كالتفاضؿ متبلزماف إلى ذلؾ الحيف. كما نجح  االتصاؿ(، ككاف
نفصاالت بيف نقطتيف ما ينتيي مف اال"منفصمة " في عدد ال مف تككيف دالة  ريمان

فعمـ بذلؾ نظرية  لبلتصاؿكمع ذلؾ تقبؿ التكامؿ عمما أف التكامؿ كاف مبلزما 
كغيرىا برىنت لمرياضييف  ضركرة نبذ  المعاصرة االكتشافاتمثؿ ىذه  ،كوشي

كأساس سميـ لمتحميؿ، كخمقت عندىـ  االتصاؿالحدس اليندسي الذم تمثمو فكرة 
 االتصاؿعادة النظر في جميع أفكارىـ كمبادئيـ القائمة عمى حدسية الحاجة إلى إ

التحميؿ  اتجاهأصبح »  ":شميو دير لوجينككما قاؿ الرياضي " المكاني أك اليندسي،
  1( «Calculمحؿ الحساب) (Ideés ) أف يحؿ األفكار

إف »  مراحؿ الفمسفة الرياضية"" في كتابو "برانشفيكبيذا أصبح كما قاؿ " 
القرف التاسع عشر ، قرف األعداد التخيمية، إنما جدد التحميؿ باستعمالو لتمؾ األعداد، 
نما ىك  كذلؾ التجديد ليس فقط ىك إضافة عنصر جديد )عنصر العدد التخيمي( كا 

.كالتجديد الذم 2«تجديد لحؽ األسس كاألصكؿ أم لحؽ نقطة البداية في التحميؿ 
إنما ىك امتداد كتعميـ لفكرة العدد  برنشفيكير  إليو لحؽ األسس كاألصكؿ كالذم يش

حبلؿ لمعدد محؿ فكرة  اليندسي كأساس يقكـ عميو التحميؿ كمو مف اآلف  االتصاؿكا 
" كالين فيميكسعمى حد تعبير الرياضي "« أصبح التحميؿ متحسبا»فصاعدا. ىكذا 

 (L’Analyse s’est arithmetisée.) 

يمكف تككيف التحميؿ كمو عمى » " بأنو تانري جولىكذا يمكننا القكؿ مع "
فكرة العدد الصحيح اإليجابي كفكرة جمع األعداد الصحيحة، كليس ىناؾ ما  أساس

إلى أية مسممة أخرل أك إلى أم مدد  مف التجربة ] = الحدس  االلتجاءيدعك إلى 

                                                           
 .93، مرجع سابق، ص الرياضة فلسفة زلمد ثابت الفندي، - 1
 .96 ادلرجع نفسو، ص -2
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في  اليندسي[. كفكرة البلمتناىي التي يجب أف ال تظؿ مف اآلف فصاعدا سرا معميا
 1«الرياضة ترد إلى ما يأتي: بعد كؿ عدد صحيح يكجد عدد صحيح آخر...

بيقينو  كاالمتدادفأصبحت الرياضيات متحسبة تستمد يقينيا مف العدد الصحيح 
اليندسي، كىذا  االتصاؿإلى كافة األعداد بردىا إليو. مبتعدا  بذلؾ كمو عف حدس 

( الذم يعكد doctrine arithmétisationكمو أدل إلى ميبلد المذىب الحسابي )
" الذم ينظر إلى األسس العددية كونيكر" ك"وييرستراسظيكره إلى " الفضؿ في

لمتحميؿ عكض األسس اليندسية. كالذم يرل بأف التحميؿ يمكف أف يتككف مف فكرة 
 العدد فقط.

بالتالي كاف ىناؾ فرؽ في التصكريف اليكناني كالحديث لمرياضيات، فاألكؿ 
اليندسي، في حيف الثاني كسع مجاؿ   لبلتصاؿلكية لميندسة كالخضكع أعطى األك 

تطبيؽ األعداد، فجعؿ ىذا األخير العدد ذلؾ الجذر المشترؾ لمختمؼ فركعيا الذم 
يشمؿ كؿ نظرياتيا. كىكذا يمكف القكؿ أف التسمسؿ المنطقي المحكـ لمختمؼ فركع 

في ىذا، باإلضافة إلى الرياضيات يعكد  لممذىب الحسابي الذم كاف لو دكر 
 ".كانتور" ك"ديديكند" كأبحاثدراسات 

كما يحدث دائما، فإف انصراؼ الجيكد إلى ميداف كاحد يؤدم دكما إلى 
حدث بالفعؿ،  تكسيع ىذا الميداف، كأحيانا إلى الكشؼ عف صعكبات جديدة، كىذا ما

بمشاكؿ  االصطداـباألعداد إلى تكسيع ميداف العدد نفسو، كمف ثـ  االىتماـفقد أدل 
كبير بيف األعداد المتناىية كاألعداد  اختبلؼكبصعكبات بالغة كعديدة، منيا كجكد 

 2البلمتناىية. ألف نتائجيما تختمؼ مما عجؿ بطرح مشكمة األسس.

                                                           
 .98ص مرجع سابق، ، الرياضة فلسفة زلمد ثابت الفندي، - 1
، 4، مركز دراسات الوحدة العربية، بًنوت، طالعلمي مدخل إلى فلسفة العلوم، العقالنية المعاصرة وتطور الفكرزلمد عابد اجلابري،    - 2

 94، ص 1998
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"  الذم ارتبط اسمو بنظرية المجمكعات، كالتي كانتور جورجىنا برز اسـ "
اـ بدراسات رياضية ىامة مف بينيا تعتبر مف نتائج أزمة الرياضيات، كالذم ق

(، أك "ما ال نياية" كىك بمثابة المغز الذم حير الكثير مف l’infini"البلمتناىي" )
المفكريف فبلسفة كانكا أك رياضييف، في  مختمؼ العصكر، فيك مف أىـ المشاكؿ 

 *. قديما كحديثا، كيقصد بأزمة البلمتناىي أزمة الرياضيات التي ترتبط باالبلمتناىي

 بارمنيدستمميذ  اإليمي زينونفكرة البلمتناىي كانت مكجكدة منذ القدـ، منذ 
كالبلمتناىي  زينونرأس المدرسة السقراطية، كلكف ىناؾ فرؽ بيف البلمتناىي عند 

، كىك الفارؽ بيف الجدؿ الفمسفي الذم يحمؿ أفكارا غامضة كانتور جورجعند 
 عمى أساس عمميات حسابية.كالمعالجة الرياضية التي تعالج أعدادا 

" الحركة" التي نادل بيا  استحالةفكرة البلمتناىي، ليحتج عمى  زينوناستخدـ 
، بارمنيدسىرقميطس بدال مف السككف أك الكجكد الثابت الذم نادل بو أستاذه 

ينطمؽ مف قكسو إلى ىدؼ ما ال يمكنو أف  ذمالأف السيـ مثبل  احتجاجوكخبلصة 
عمو ألف عميو أف يقطع أكال نصؼ المسافة إلى اليدؼ كقبؿ يفارؽ قكسو عمى حد ز 

ذلؾ نصؼ النصؼ كقبؿ ذلؾ نصؼ النصؼ النصؼ كىكذا، يتراجع التقسيـ إلى ما 
، فالحركة باطمة االنقساماتالنياية، كال يمكف لمسيـ حينئذ أف يقطع ما ال ينتيي مف 

 1.بارمنيدسكالكجكد ساكف ثابت كما قرر أستاذه 

ليبيف الزيؼ فيو فرأل أنو مكقؼ بيف ماىك  زينونمكقؼ  أرسطولقد ناقش 
"بالقكة" أك ما ىك باإلمكاف قابؿ لمقسمة كما ىك قائـ "بالفعؿ"؛ فالتقسيـ الذم ال ينتيي 

                                                                                                                                                                      

، الذي استعملو أول مرة من طرف جون وايليس، وىناك فرق بٌن  ∞عدد أو القياس ورمزه ال: ىو تصور مرتبط بكل ما ليس لو حد كالالمتناىي -*
لن أستخدم أبدا مصطلح الالمتناىي »الالمتناىي يف الصغر والالمتناىي  الكانتوري، والذي يسمى أحيانا بالالمتناىي ادلعاصر ، يقول "الالند " : 

ول:" نريد يقتناىي الرياضيي.، أما كانتور ف، وادلتناىي أنواع وحنن نركز على ادل«كرب من كل ماىو متناىي للتعبًن عما ليس لو هناية...لكن للتعبًن عن األ
أو ادلتجاوزة للنهاية ، تقدم أيضا عرضا طبيعيا جدا ، ىو األقصر واألكثر  أن نوضح أن ادلبادئ اليت نؤسس عليها نظرية األعداد األصلية الالمتناىية

 .يقصد الالمتناىي ادلعاصر اد ادلنتهية " وىوصرامة لنظرية األعد
 .112، مرجع سابق، ص فلسفة الرياضةزلمد ثابت الفندي،  - 1
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نما يجتاز مسافة  ىك عممية ممكنة فقط، لكف السيـ ال يجتاز انقسامات ممكنة كا 
 فالحركة قائمة.قائمة أك مكجكدة بالفعؿ بيف قكسو كىدفو كلذلؾ 

ظير الحساب البلنيائي بداية مف القرف السابع  أما في العصر الحديث فقد
يتحدث عف مكاف كزماف غير منتيييف كؿ ذلؾ دكف تناكؿ  نيوتننجد  حيثعشر، 

الحساب حكؿ الكميات البلمتناىية في  أبدعالبلمتناىي الكبر مباشرة، أم أنو 
 كليس الرياضيات.حيث كاف اىتمامو الميكانيكا  1.الصغر

" أكؿ مف ركز انتباىو عمى تمحيص ىذه الفكرة تمحيصا  بولزانويعتبر "
...( كىي 3،2،1رياضيا عندما كضع أماـ كؿ عدد مف سمسمة األعداد الصحيحة )

ال تتكقؼ بالطبع عند نياية ما، عددا زكجيا مف سمسمة األعداد الزكجية المتضمنة 
بالطبع نصؼ أعداد السمسمة األكلى كال تتكقؼ  ...( كىي6،4،2في السمسمة األكلى )

مف ىاتيف السمسمتيف  بولزانوعند نياية  ما كذلؾ مثؿ السمسمة األكلى .فاستنتج 
عدد، أف خاصية العدد البلمتناىي الكبر ىي أف  بإزاءالبلمتنييتيف المتقابمتيف عددا 

الكؿ يساكم جزءه عمى خبلؼ المألكؼ باعتبار  أف سمسمة األعداد الزكجية ىي 
 2نصؼ األعداد في السمسمة الكاممة.

إف فكرة األعداد البلمتناىية أصبحت كاضحة في نطاؽ المعالجة الرياضية 
الرياضية كأعجبيا  االكتشافاتد ، كالتي تعتبر بحؽ أبعجورج كانتورالتامة عند 

كالتي أثارت منذ ظيكرىا األبحاث كالنقاش. إنيا نظرية قسمت األعداد إلى أعداد 
لى أعداد مرتبة )Cardinal Numbersعادة أك أساسية )  Oardinal( كا 

Numbers  )  كلكؿ قسـ نظرياتو كخصائصو المميزة كالمخالفة، ثـ قسمت بعد ذلؾ

                                                           
1 - Sergescu  (p .) , les recherches sur l’nfini mathématique jusqu àl’établissement de 
l’analyse infinitésimale , paris , hermann ,volume 03, 1950 , p 3. 
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لى ال متناىية )Finite N )األعداد إلى متناىية  ( ، فتكشفت  Transfinite N( كا 
فركؽ شاسعة بيف نكعي العدد المتناىي كالبلمتناىي حتى في معنى العمميات 

 1إلخ... الحسابية نفسيا كالجمع كالضرب كالقسمة كالجذكر كالقكل كالدالة كالحد

يرمز بحرؼ األلؼ العبرم ألصغر األعداد البلمتناىية العادة  كانتورإف 
اليكناني ألصغر األعداد   Wبينما يرمز بحرؼ كسنكتب بدال عنو حرؼ أ.

 البلمتناىية المرتبة.

إف أصغر األعداد البلمتناىية العادة المرمكز لو بحرؼ أ عدد يحصر جميع 
ؿ األعداد المتناىية تؤلؼ "مجمكعة " األعداد المتناىية. بعبارة أخرل إذا اعتبرنا أف ك

 (Set , Ensemble كىذه المجمكعة ال يمكف بالطبع حصر أفرادىا )باالستقراء 
ألنو ميما كصمنا إلى عدد صحيح فإنو يكجد بعده عدد آخر، فإف ىذه المجمكعة لكؿ 
األعداد الصحيحة التي نرمز إلييا بحرؼ أ ىي أكؿ أعداد البلمتناىي كأصغرىا 

 جميعا.

لننظر اآلف في تطبيؽ بعض العمميات الحسابية المألكفة عمى ىذا البلمتناىي 
العدد األصغر لنتبيف عدـ جدكل ىذه العمميات المألكفة لدينا في ىذا الميداف الجديد 

 ميداف البلمتناىي:

 أ  +  أ  =  أ 

 أ  +  ف  =  أ 

 أ  +  أ    =  أ 

 ف    =  أ  ˣأ  

                                                           
1
 .114 -113، ص  ، مرجع سابقفلسفة الرياضة زلمد ثابت الفندي، - 
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 أ    =  أ  ˣأ  

 أ  ف      =  أ 

 إلخ...             

يدؿ ىذا عمى عدـ فعالية العمميات الحسابية المألكفة في مجاؿ األعداد 
البلمتناىية كالتي تبيف خاصية مف خكاص البلمتناىي، كىي أف الكؿ يساكم جزءه 

  1كىذا كاضح مف المعادالت السابقة.

النقائض الخطيرة،  تبيف أف نظرية المجمكعات البلمنتيية تحتكم عمى بعض
كالتي طرحت مشكمة األسس في الرياضيات المعاصرة، فكانت بذلؾ السبب المباشر 
في طرح أزمة األسس، لذلؾ نتساءؿ ماىي ىذه النقائض المرتبطة بنظرية 

 المجمكعات؟

 نظرية المجموعات ونقـائضيا:   -(2

 نظرية المجموعات: -أ

 théorie ofأك )( théorie des ensemblesنظرية المجمكعات )
Sets كانتور جورج(جاء بيا الرياضي "Georg cantor  إلى  1883"كنشرىا مف
، ىي مف أحدث النظريات الرياضية التي دخمت التحميؿ مف خبلؿ النظر إلى 1895

، كىي تعبر عف التصكر الكاقعي مكعة، بحيث يمكف تأسيس الرياضياتالدكاؿ كمج
جمكعات البلمتناىية فعبل، كبالتالي يمكف القكؿ لبلمتناىي ككجكدىا مرىكف بكجكد الم

 أنو تمكف مف إنشاء دراسة جديدة لبلمتناىي الرياضي.

 يمكف النظر  إلى نظرية المجمكعات مف جيتيف :
                                                           

 .115، 114مرجع سابق، ص  فلسفة الرياضة،زلمد ثابت الفندي،   - 1
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أكدت في تأسيس الرياضيات كميا كمنيا  كانتور جورجاألكلى أف نظرية 
يا عمى أساس عمـ اليندسة عمى أساس األعداد الطبيعية بحيث تشيد الرياضيات كم

 الحساب المعركؼ.

أما الجية الثانية فيي أف نظرية المجمكعات كسعت مف أفؽ فكرة العدد ذاتو 
 Finiteعندما أضافت إلى سمسمة األعداد الصحيحة المعركفة بػ "العدد المتناىي" ) 

Numberتمؾ السمسمة المنتيية  ( سبلسؿ مف األعداد األعداد الجديدة التي تأتي بعد
 كنسمييا "األعداد البلمتناىية"

تعرؼ المجمكعة عمى أنيا تجمع لممكاضيع المتمايزة كالمحددة مف طرؼ 
الحدس أك مف طرؼ تفكيرنا في "كؿ كاحد" ، لكف مفيكميا يصبح أكثر اتساعا 

] بمعنى أنيا  –تجميع مكاضيع محددة كمتمايزة » ألنو يقصد بيا  كانتوربفضؿ 
ضمف مجمكع كىذه  -مختمفة فيما بينيا ألننا ال نكرر العنصر الكاحد مرتيف[

 .1«المكاضيع تخص إحساساتنا أك إدركاتنا 

كاضح إذف أف المجمكعة تتألؼ مف عناصر، كلكف البد أف يككف كؿ عنصر 
كضكح، متميزا عف العناصر األخرل، كالبد أف يككف مف عناصر المجمكعة محددا ب

 انتماء ىذا العنصر إلى المجمكعة انتماء كاضحا لمجميع.

إذف فالمجمكعة مفيكـ أكلي يدؿ عمى حشد مف األشياء المتناىية أك 
فالمجمكعة ىي جممة مف العناصر تربطيا رابطة  االعتبارالبلمتناىية العدد، كبيذا 
نسمي » كانتورخاصية ما مشتركة بيف العناصر. كيقكؿ  ما، رابطة ىي عبارة عف

                                                           

1 - Erich kamke, théorie des ensembles, traduit par lahr- degout ,paris ,dunod , 1964, p 01 . 
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تمايزة فيما بينيا س لمكاضيع تخص تصكراتنا س المحددة كالم اجتماعمجمكعة كؿ 
 . 1« كنسمييا عناصر

ففكرة عناصر المجمكعة في الرياضيات ال تختمؼ عف أعضاء الفئة في 
سبة إلى كجكدىا. المنطؽ الرياضي. أما عدد عناصر المجمكعة فشيء ال ييـ بالن

فقد تككف المجمكعة متمثمة عمى عدد ال نياية لو مف العناصر، كما ىك الشأف مثبل 
في المجمكعة التي عناصرىا األعداد الطبيعية... كقد تككف مشتممة عمى عنصريف، 

 أك عمى عنصر كاحد فقط. كقد تككف فارغة ال تشتمؿ عمى أم عنصر.

ما إلى أجزاء في كؿ جزء منيا  مف الممكف كذلؾ تكزيع عناصر مجمكعة
المجمكعة أك مجمكعة جزئية  عنصريف أك عدة عناصر، كيسمى: جزء عنصر أك

(sous- ensembles كىذه مف المفاىيـ األساسية لدل ،)إذا كانت لدينا كانتور  ،
.فمثبل إذا  ف 2مجمكعة تحتكم عمى ف عنصر، فإف عدد المجمكعات الجزئية ىك 

=  22مف المجمكعات الجزئية. ألف  4أم  22كاف عدد العناصر  اثناف يككف لدينا 
2ˣ 2 =4. 

 مف بيف أىـ العبلقات التي يمكف تطبيقيا عمى المجمكعات نجد: 

 (l’inclusion: ) االحتواء -

عبلقة تربط بيف مجمكعتيف كمجمكعة أخرل، كنقكؿ عف  المجمكعة  االحتكاء
أ  أم    الجزئية )ب( أنيا محتكاة في المجمكعة )أ( ، أك جزء مف أ كنكتب : ب

ألف  انعكاسيةحتكاة في أ .كىناؾ بعض الخصائص تمييز ىذه العبلقة، فيي مأف ب 
 ية .كؿ مجمكعة محتكاة في ذاتيا، كىي أيضا تتميز  بأنيا متعد

                                                           

1 - Georg cantor. Sur les fondements de la théorie des ensembles transfinis , trad. F. 
marotte, paris , librairie scientifique a. Hermann, 1899), p 04. 
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 1( يمثل عالقة احتواء7شكل رقم )

 (l’intersection: )التقـاطع  -

د } ك ع= } أ، ب، ق  إذا أخذنا مجمكعتيف س ك ع، بحيث س= } أ،ب،ج،
أ، ب } تنتمي إلى س ك ع، كمف جية أخرل }. فإف كؿ عناصر المجمكعة ص= } 

قاطع بيف ىذه العناصر الكحيدة المشتركة بيف س ك ع فنقكؿ إف ص ىي مجمكعة الت
 ؾ.  ع بػ :    ؽ طس ك ع .كنشير إلى التقا

 

                س                                                                                                                     ع                     

  

 2( يمثل عالقة التقاطع 7شكل رقم )

 (:réunion: )اإلتحاد  -

إذا أخذنا مجمكعتيف س ك ع، بحيث س= } أ،ب،ج،د } ك ع= } أ، ب، ق 
د، ق }. فالمجمكعة ؿ }. فإنو يمكننا تشكيؿ المجمكعة ؿ بحيث ؿ= } أ، ب، ج، 

تحتكم عمى كؿ العناصر المكجكدة في س ك ع، فنقكؿ إف ؿ ىي  إتحاد 
 ع ، كنقرأ س إتحاد ع . Uالمجمكعتيف س ك ع. كنشير إلييا بػػ :  س 

                                                           
 .97زلمد عابد اجلابري، مرجع سابق، ص   - 1
 .97، ص ادلرجع نفسو - 2

                    

 

 هـ                           

 

 ج 
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ىكذا نبلحظ تقارب كتماثؿ كبيريف بيف المجاليف، بيف أسس نظرية 
ي، كبالتالي فإف المجمكعات كأسس منطؽ العبلقات كالفئات في المنطؽ الرياض

المنطؽ الرياضي قاـ عمى أساس نظرية المجمكعات ،التي أسست عمييا الرياضيات 
المعاصرة، كالتي تعبر عف نكع مف التشابو كالمجاؿ المشترؾ في األسس بيف المنطؽ 

 كالرياضيات.

 :ياضيةالمفـارفـات الر مجموعة   – ب

( أك les anatinomiesأدت نظرية المجمكعات إلى نشأة كظيكر النقائض )
(،التي أثارت مشكمة األسس، كما لعبت دكرا كبيرا في les paradoxes المفارقات )

ذا ركزنا عمى الرياضيات فإف الشؾ ىك بداية  ، كا  تطكير النظريات في مختمؼ العمـك
 الكصكؿ إلى المفارقات.

نظرية المجمكعات ىي أحدث النظريات الرياضية التي أدخمت التحميؿ مف 
النظر إلى الدكاؿ كمجمكعة. مف الممكف تأسيس الرياضيات عمييا، حيث أخذ خبلؿ 
العدد عمى أنو فكرة أكلية، كأف كؿ مجمكعة ليا عدد فيي قضية أكلية، كلذا  كانتور

في الرياضيات. لكف نظريتو أثارت العديد مف  كاالتساؽتمكف مف تحقيؽ الكحدة 
الصعكبات، خاصة عندما تبيف أنيا تعاني مف نقائض خطيرة، دفعت إلى طرح 
مشكؿ األسس بحدة عمى شكؿ أزمة حقيقية. فباإلضافة إلى مشكؿ البلنياية الذم 

 ارتبط بنظرية المجمكعات، اكتشؼ الرياضيكف نقائض)مفارقات( خطيرة حكليا.

  -490)  اإليمي زينونمف الناحية التاريخية أكؿ مف أشار إلى المفارقات ىك 
ؽ ـ(، مف خبلؿ حججو في مكضكع الحركة كالتمدد)مف خبلؿ حجة أخيؿ  430

كالسمحفاة(، كألنيا اعتمدت عمى المغة العادية فإف أىميتيا المنطقية لـ تتضح 
حاليا في العصر الكسيط،  لممناطقة كالرياضييف في العصكر القديمة. كبقيت عمى
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 كانط ايمانويلأما في العصر الحديث فاستخدميا بعض الفبلسفة مثؿ الفيمسكؼ 
لتبرير مكقفو الفمسفي، كالتي كانت تعبر عنده عف التنازع أك التناقض بيف قكانيف 
العقؿ المحض الذم جعؿ كؿ نقيضة تخص قضيتاف، كاحدة الدعكل كاألخرل نقيض 

ائض في الرياضيات ترتبط بقضية كاحدة يمـز عند افتراض صدقيا الدعكة، بينما النق
 1أنيا كاذبة، كيمـز عند افتراض كذبيا أنيا صادقة.

المتناقضيف، لكف  باالستنتاجيفإف النقيضة ىي المعرفة في ميداف المنطؽ 
كؿ منيما يستند إلى أساس سميـ. لكف التناقض يعني عدـ الجمع بيف الصدؽ 

فيي التناقضات المنطقية الصكرية التي تنشأ  (paradoxeارقة )كالكذب، كأما المف
في نظرية المجمكعات، كفي المنطؽ الصكرم بينما تحافظ عمى الخط الصحيح 

 .لبلستدالؿ

كسكاء سميناىا بالنقائض أك المفارقات، الميـ أف تنطبؽ عمييا المكاصفات 
صدقيا أنيا كاذبة، كينتج المحددة كىي أنيا ترتبط بقضية كاحدة، ينتج مف افتراض 

مف افتراض كذبيا أنيا صادقة، مما يعني أنيا ال تخضع لمبدأ عدـ التناقض الذم 
 يعد مف أىـ المبادئ التي يخضع ليا الفكر.

مف مفارقة زينكف تكالت المفارقات في الظيكر، كمف النقائض المشيكرة في 
لكثير مف الرباضييف المنطؽ المعاصر كالتي ىزت أسس الرياضيات كشغمت تفكير ا

 كالمناطقة نجد:

 مفـارفة بورالي فورتي:  -(1

                                                           
1
 .202، ص ،مرجع سابق3، جالرياضياتأصول سل، ار  برتراند - 
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ـ، كتعد أكلى النقائض الحديثة، 1897" سنة فورتي بوراليظيرت مفارقة "
لقد اكتشؼ بكرالي فكرتي التناقض المتصؿ بأكبر عدد ترتيبي قبؿ أف : » راسليقكؿ 

 1« اكتشؼ تناقضي...

أنو إذا أخذنا سمسمة  "مبادئ الرياضياتة في كتابو "" ىذه النقيضراسليكضح"
مرتبة بشكؿ جيد، كميما كاف عددىا الترتيبي، نبلحظ أف أم عدد ترتيبي معطي 
  نلمترتيبات، يتجاكز عدد الترتيبات بكاحد. فإذا كانت لدينا سمسمة عددىا الترتيبي 

 .1+ نأيضا، يصبح عدد الترتيبات  ن لكف ترتيب مراتبيا يتضمف 

مف ف كبالتالي ف ىك ليس العدد الترتيبي لكؿ األعداد  ىك أكبر 1ف.+
 2الترتيبية 

ف ىذه المفارقة تثبت أنو كمما حددنا أكبر األعداد أ" فورتي بورالي" أكد
، فنحصؿ عمى عدد ترتيبي جديد يككف ىك األكبر، 1الترتيبية، فإنو يمكننا إضافة 

 .  3كىذا تناقض في النظرية التاسعة كاألربعكف

 اآلف لدينا مجمكعات مف صناديؽ الكقيد مثبل، مكزعة كما يمي:لنفرض 

 صندكؽ فارغ.  -

 صندكؽ فيو عكداف اثناف.   -

 صندكؽ فيو ثبلثة .  -

                                                           
 .92، ص 1963، ترمجة عبد الرشيد الصادق، مكتبة األجنلو مصرية ، مصر، فلسفتي كيف تطورتبرتراند راسل،   - 1

2 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, vol 3, Cambridge 
at the university press, second edition, 1927, p 60- 61 

 .117م، ص 1996 ،1ط ، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،فلسفة العلوم  ومناىجهازلمد ثابت الفندي،   - 3
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كآخر فيو أربعة... كىكذا إلى ذلؾ الصندكؽ الذم يضـ ما ال نيائية لعدده 
كؿ، مف العيداف. كلتكف ىذه العيداف داخؿ الصناديؽ مرتبة ترتيبا تصاعديا )األ

الثاني، الثالث...( إف ىذا يعني أف الصندكؽ األخير  الذم يشتمؿ عمى ما النياية 
 لو مف العيداف سيستغرؽ جميع األعداد الترتيبية كىي ال نيائية.

لنرتب اآلف ىذه الصناديؽ ترتيبا تصاعديا: إف الصندكؽ الفارغ يشكؿ الفئة 
ذم فيو عكد كاحد يشكؿ الفئة كالصندكؽ ال 1األكلى كنضع أمامو الرقـ الترتيبي 
... كىكذا نضع عمى الفئة الثالثة التي تضـ 2الثانية كنضع أمامو الرقـ الترتيبي 

... إلخ. ككاضح مف ىذا أف الرقـ الترتيبي الذم نرتب بو  3عكداف الرقـ الترتيبي 
التي ئة فكؿ فئة ىك الرقـ الذم يمي أعمى األرقاـ الترتيبية المكجكدة في الفئة. فال

أعمى رقـ فييا، يككف عددىا 10بي يا عشرة ، كالتي تشكؿ الرقـ الترتعددىا عيداني
. كقياسا عمى ذلؾ يككف الرقـ الترتيبي الذم ترتب 11الترتيبي ىك التالي لعشرة أم 

بو المجمكعة األخيرة )أم الصندكؽ األخير( التي تشتمؿ عمى جميع األعداد الترتيبية 
ذف فبلبد مف كجكد رقـ ترتيبي أعمى مف كىي ال نيائية، أعمى م ف أكبر رقـ فييا. كا 
 1جميع األرقاـ الترتيبية...

إف المجمكعة »كىذا تناقض. كبعبارة أعـ، يمكف تمخيص ما سبؽ كما يمي: 
المككنة مف أعداد ترتيبية، كالتي ال يمكف أف تشتمؿ عمى عدد ترتيبي ما، دكف أف 

اد ترتيبية كالتي ىي أصغر منو يمكف أف تشتمؿ في الكقت نفسو عمى جميع األعد
ترتب ترتيبا تصاعديا، كيقاؿ ليا حينئذ إنيا مجمكعة جيدة الترتيب، كالعدد الترتيبي 
الذم بو نرتب ىذه المجمكعة ىك العدد الترتيبي الذم يمي آخر األعداد الترتيبية 

 2«المرتبة داخؿ تمؾ المجمكعة

                                                           
 .100زلمد عابد اجلابري ، مرجع سابق، ص  - 1
 .100ادلرجع نفسو، ص  - 2
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عة المككنة مف جميع األعداد الترتيبية إذا طبقنا اآلف ىذه القاعدة عمى المجمك 
كاف العدد الترتيبي الذم يبيف مرتبة ىذه األعداد، أكبر مرتبة مف جميع األعداد 

 الترتيبية كىي ال نيائية.

إذف فنككف أماـ عدد ترتيبي أعمى مف جميع األعداد الترتيبية، أم أعمى مف 
ؿ المطركح بعدـ قدرتنا عمى البلنياية، كىذا تناقض. كبالتالي ىناؾ مف يربط المشك

تطبيؽ "مبدأ الثالث المرفكع" كىناؾ مف الرياضييف مف يركز عمى مشكؿ "البلنياية" 
 كعدـ إمكانية تطبيؽ "مبدأ الثالث المرفكع".

 مفـارفة كانتور: -(2

بعد أف ردت الرياضيات إلى أنيا مؤسسة عمى  جاءتىذه المفارقة كانت قد 
" الذم كاصؿ تحميؿ فكرة العدد إلى فكرة أعـ منيا، كىي فكانتورعمـ الحساب، "

ـ ، 1899ىذه النقيضة عاـ  اكتشؼنظرية المجمكعات يمكف اعتباره أنو أكؿ مف 
تنص نظرية » ، كممخصيا كما يمي: 1932كلكنو لـ يعمف عنيا إال سنة 

المجمكعات عمى امكانية تكزيع عناصر مجمكعة ما إلى مجمكعات جزئية تككف 
 .1«عددا مف عناصر تمؾ المجمكعة أكثر 

} كنريد تكزيعيا إلى  2،3، 1لنفرض أف لدينا مجمكعة ـ حيث ـ = } 
 مجمكعات جزئية.

المجمكعة مج = }}  مجمكعة أجزاء فإف بالتالي
1{،{2{،{3{،{2،1{،{3،1{،{3،2{،{3،2،1 ،{ø{ 

ة بينما عدد عناصر المجمكع 8نبلحظ أف عدد المجمكعات الجزئية لػػػ مج = 
  3ـ = 

                                                           
 .100زلمد عابد اجلابري ، مرجع سابق ، ص   - 1
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ـ،  مف خبلؿ المجمكعتيف نبلحظ أف عناصر مج أكثر عددا مف عناصر
 .1كىذا يعني أف الجزء أكبر مف الكؿ كىذا تناقض

يجعمنا نستنتج أنو ال يكجد أكبر عدد أصمي لؤلشياء في   االستدالؿىذا 
العالـ. كىك ما تعبر عنو نقيضة كانتكر. لننظر اآلف إلى أخطر نقائض نظرية 

 المجمكعات كتتعمؽ أيضا بمجمكعة جميع المجمكعات.

 paradoxe de rusellمفـارفة راسل   -(3

 برتراندراسلما يعرؼ بنقيضة  مف النقائض المشيكرة في المنطؽ المعاصر
Bertrand Russell .2المتعمقة بالتعبير عف الدالة كتميزىا عف القضية 

، اسموـ، فأخذت 1901سنة  راسلىي مف بيف النقائض التي اكتشفيا 
كقد كاف اكتشافي أحد ىذه المتناقضات في » كتتعمؽ بمجمكعة جميع المجمكعات 

... كاىتديت إلى ىذا التناقض عندما كنت أتأمؿ برىاف كانتكر كالذم 1901ربيع 
 3« يثبت بو أف ليس ثمة عدد أصمي )عاد( أكبر مف سائر األعداد 

كؿ عدد منتو تقكؿ نظرية كانتكر في العدد العاد )أساسي( المتناىي أف 
 4( ال يشتمؿ عمى ذاتو كجزء منيا.classأك   set باعتباره مجمكعة )

ما يسمح بالقكؿ بكجكد مجمكعة لجميع المجمكعات، ىك اشتراؾ المجمكعات 
كميا في خاصية كاحدة ىي ككنيا مجمكعات. لكف "مجمكعة جميع المجمكعات" ىي 

ذف فيجب أف تشتمؿ عمى نفسيا  أيضا مجمكعة، أم تشترؾ في نفس الخاصية، كا 
 )أك تنتمي إلى نفسيا(.

                                                           
 .134م، ص 1989، تر: حسٌن عبد أمحد، جامعة الكويت، المعرفة العلميةبنية روبًن بالنشي،  - 1

2 - jean cavailés,le probléme du fondement des mathématiques,op cit, p 06. 
 .50  ص سابق، مرجع ،تطورت كيف فلسفتي، راسل برتراند -3 

 .116، مرجع سابق، ص فلسفة الرياضةزلمد ثابت الفندي،  - 4
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 ىكذا نجد أنفسنا أماـ نكعيف مف المجمكعات:

المجمكعات التي ال تشتمؿ عمى نفسيا: كىذه أكثر عددا فعمبة ثقاب  -1
ليست عكد ثقاب، كالصندكؽ ليس عكدا كبريتيا، ككذلؾ الشأف في عنقكد العنب ألف 

 العنقكد ليس حبة عنب. كىكذا.

كعات التي تشتمؿ عمى نفسيا: مثؿ مجمكعة كؿ المجمكعات فيي المجم -2
كجدت  -كىك مجمكعة مف العناكيف –فتحنا فيرس كتاب  تحتكم نفسيا كعنصر،فإذا

إلى  إشارةالئحة لعناكيف الكتاب، كأحيانا تجد في آخر البلئحة )الفيرس( ذاتو، ) أم 
الفيرس مجمكعة تشتمؿ الصفحة التي يكجد فييا الفيرس (، ففي ىذه الحالة يككف 

 عمى نفسيا.

 كنكضح ذلؾ بمثاؿ:

أراد محافظ مكتبة أف يضح فيارس لجميع الكتب كالكثائؽ التي بخزانتو. 
فكمؼ مف أجؿ ذلؾ عكنيف لو أحدىما كمفو بالجناح األيسر كاآلخر، بالجناح األيمف 
مف الخزانة، كطمب منيما أف يضعا عمى كؿ رؼ فيرسا بما يشتمؿ عميو 

عات، ثـ عمى باب كؿ جناح فيرسا لجميع الفيارس المعمقة عمى رفكفو. كبما المطبك 
ذكرنا، فقد عمد أحدىما إلى تسجيؿ  أف التعميمات التي تمقاىا العكناف لـ تكف عمى ما

اسـ الفيرس عمى كؿ فيرس يضعو عمى الرؼ باعتبار  أف ىذا الفيرس نفسو يشكؿ 
الفيرس العاـ عمى باب الجناح الذم كمؼ كثيقة مف كثائؽ الخزانة، ثـ عندما كضع 

بو أدرج فيو اسـ ىذا الفيرس نفسو، لنفس السبب، فصار فيرسا عاما يشتمؿ عمى 
نفسو كمحؿ جميع الفيارس األخرل التي كضعيا العكف المذككر كىي تشتمؿ أيضا 

 1عمى نفسيا.

                                                           
1
 .102زلمد عابد اجلابري ، مرجع سابق، ص   - 
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أما العكف اآلخر فقد أغفؿ إدراج الفيارس في الفيارس التي كضعيا عمى 
لرؼ، كعندما كاف بصدد إعداد الفيرس العاـ الحظ أف زميمو قد فعؿ العكس كأدرج ا

أسماء الفيارس في الفيارس كمف جممتيا الفيرس العاـ نفسو. فذىب إلى محافظ 
المكتبة يستشيره في األمر، فجاء ىذا األخير ككقؼ أماـ الجناحيف فكجد نفسو أماـ 

 فيرسيف:

مؿ عمى نفسيا، كىك يشتمؿ عمى نفسو. فيرس لجميع الفيارس التي نشت -
 معقكؿ. شيءفقاؿ المحافظ ىذا 

 فيرس لجميع الفيارس التي ال تشتمؿ عمى نفسيا. -

أخذ يفكر في ىذا األخير : ىؿ يشتمؿ عمى نفسو أـ ال ؟ فبقي حائرا ال يدرم 
 1ما يفعؿ.

جميع المجمكعات التي ال تشتمؿ  الكاقع أف األمر يتعمؽ ىنا بػػ " مجمكعة
 عمى نفسيا" كىي مكضكع تناقض خطير . كبياف ذلؾ كما يمي :

فإذا اشتممت عمى نفسيا تعذر عمييا أف تككف إحدل المجمكعات التي ال  -1
تشتمؿ عمى نفسيا، كبالتالي يجب أف ال تنتمي إلى "مجمكعة المجمكعات التي ال 

تي ال تشتمؿ عمى نفسيا"، ىذا في حيف أنيا ىي نفسيا "مجمكعة المجمكعات ال
 تشتمؿ عمى نفسيا".

ذف يجب أف ال  تشتمؿ عمى نفسيا . ىذا تناقض. كا 

أما إذا لـ تشتمؿ عمى نفسيا فإف ىذا يعني أنيا إحدل المجمكعات التي  -2
ال تشتمؿ عمى نفسيا، كبالتالي يجب أف تنتمي إلى " مجمكعة جميع المجمكعات 

                                                           
 .102، ص مرجع سابقزلمد عابد اجلابري ،   - 1
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بالذات فيجب أف تنتمي إلى  التي ال تشتمؿ عمى نفسيا" كبما أنيا ىي ىذه المجمكعة
 1نفسيا، أم تشتمؿ عمى نفسيا.

 ىكذا نجد أنفسنا في مأزؽ:

فإذا انطمقنا مف فرضية أف " مجمكعة جميع المجمكعات التي ال تشتمؿ عمى 
نفسيا" ىي مجمكعة تشتمؿ عمى نفسيا كانت النتيجة ىي أنيا ال تشتمؿ عمى 

ذا انطمقنا مف الفرضية المعاكسة كقم نا إنيا "مجمكعة" ال تشتمؿ عمى نفسيا نفسيا. كا 
كانت النتيجة أنيا تشتمؿ عمى نفسيا، إنو مأزؽ خطير، خصكصا كقد اعتدنا أنو 
أدل عكس قضية ما إلى تناقض كاف ذلؾ دليبل عمى صحة القضية األصمية. أما 

 2في الحالة فإف القضية كعكسيا يؤدياف معا إلى تناقض.

ليكناف كالتي تسمى ضة المعركفة منذ امف جنس تمؾ النقي راسلإف نقيضة 
، كالتي يمكف كضعيا عمى النحك التالي: إذ قاؿ شخص : "إنني بنقيضة الكذاب

أكذب" فيك إما أف يكذب حقيقة، كفي ىذه الحالة يككف صادقا في قكلو، كبالتالي فيك 
ما أف يككف ال يكذب حينما يقكؿ " إني أكذب"، كفي ىذه الحالة يككف  ال يكذب. كا 
ف كاف  كاذبا في قكلو، كبالتالي فيك يكذب، كىكذا: فإف كاف يكذب فيك ال يكذب. كا 

 3ال يكذب فيك يكذب.

ىذه النقيضة عمى النحك   برنكيبيا متيماتيكا"في كتابو "  راسليعرض لنا 
 التالي: 

                                                           
 .102، ص  مرجع سابقزلمد عابد اجلابري ،   - 1

2 - Michel combés, fondements des mathématiques , paris,presses  universitaires de 
France,1971, p 97 

 .18، مرجع سابق ، ص 1الرياضيات أصول برتراند رسل،  -3 
 ( من ادلفارقات السيميائية ونالحظ أن كويًني خصص كتاب مساه إيبيمينيد الكذاب )pradoxe du menteur: )الكذاب مفارقة  -*

epiménide le menteur. على عالقة  وىي ليست نقيضة منطقية ، إذ ىي  ( وىي نقيضة نسبت ليوبوليدس ادللطي يف القرن الرابع ادليلالد
 كبًنة باحليل اللغوية، كما أهنا جوىريا ذلا جانب أيضا على عالقة بادلنطق.
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لتكف ـ فئة كؿ الفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا كميما كانت الفئة س  
 حيث: 

ـ يكافئ س ال تتضمف نفسيا. ك يمكف أف نعطي لػػ: س س متضمنة في 
 القيمة ـ يصبح لدينا :

تتضمف نفسيا بمعنى أف ـ ليست متضمنة في  ـ متضمنة في ـ يكافئ ـ ال
 ـ.

كالمفارقة تتجمى بكضكح باعتبار ـ متضمنة في ـ تكافئ ـ ليست متضمنة 
 1في ـ.

كجو التناقض بالنسبة لػػػػػػ "  ضبطقد حاكؿ راسؿ في كتابو أصكؿ الرياضيات 
 مجمكعة كؿ المجمكعات ".

 عمى العمـك ىناؾ نكعيف مف النقائض:  نقائض منطقية كنقائض لغكية .

كنقيضة  كانتورفالمنطقية فيي ترتبط بالمنطؽ كالرياضيات، مثؿ نقيضة  
 ، كىي التي تخص الفئات التي ال تحتكم ذاتيا.فورتي بورالي

كنقيضة  ،ريشاردأما المغكية فيي التي ترتبط بالتعابير كالمعاني مثؿ  
الكذاب، كلكف ال داعي لمتفصيؿ فييا بالنسبة لمكضكعاتنا، كنكتفي بما قدمناه مف 

ض التي أدت إلى طرح أزمة األسس نقائض منطقية، ألف ما ييمنا ىنا ىك تمؾ النقائ
 الرياضيات في المعاصرة.ف

                                                           
1 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, vol 3,Seand 
Edition, Cambridge at the University press, 1927,p 60. 

(، وىي من النقائض اللغوية واليت تقوم على وجود عدد غًن معرف بعدد منتهي من 1916 -1831نقيضة ريشارد تنسب إىل ادلنطقي ريشارد ) -**
 ملتبس للتسمية. استعمالالكلمات وىو"معرف بعدد منتهي من الكلمات"  وىي ترجع إىل 
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ـ، كالتي أثارت 20النقائض التي ظيرت في بداية القرف كانت إذف ىذه أىـ 
بؿ أكدت تساؤالت الرياضييف حكؿ صبلحية قضاياىـ. إف مثؿ ىذه النقائض قد 

فيما يخص األساس الجديد المتمثؿ في نظرية  كاالضطرابزرعت الفكضى 
المجمكعات، ألف احتكائيا عمى النقائض دليؿ عمى كجكد خطأ ما. ككنتيجة لتمؾ 

ئض أثيرت نقاشات حادة عمى طبيعة األسس الرياضية، كىذا يتطمب إعادة النقا
ما رفض النظرية الكانتكرية برمتيا  النظر في العمؿ الرياضي، يجب إما إصبلحيا كا 

 إذا استعصى اإلصبلح.

 :ات على الرياضيات  أزمة نظرية المجموعنتيجة    -3

مع فكرتي "البلنياية" إف الطريقة الحدسية التي كاف يتعامؿ بيا الرياضيكف 
" ىي التي طرحت األزمة ذات الطابع النظرم كالتي بدكرىا أدت إلى االتصاؿك"

 التساؤؿ عف أسس عمميـ .

ردت الرياضيات كميا لتؤسس عمى عمـ الحساب، كىذا بفضؿ أعماؿ كؿ مف 
"  ك انتقؿ ىذا األخير كانتور" ك"ديدكند" ك"ويرستراس" "تانري جول" ك " كربكرون"

تحميمو لفكرة العدد إلى تأسيس نظرية المجمكعات، التي أصبحت تعاني فيما بعد مف 
 1".مف نقائض خطيرة أدت بدكرىا إلى طرح "أزمة األسس

لقد حطمت الرياضيات الحديثة فكرة البداىة كالكضكح، مما دعا إلى فحص 
تحدثنا األسس التي قامت عمييا الرياضيات منذ القدـ، كبفعؿ تمؾ النقائض التي 

 عنيا سابقا طرحت األزمة )أزمة األسس(.

يمكف اإلشارة إلى أف النقائض لـ تكف في العصر الحديث فقط، بؿ ىي  
. ك عند البحث عف مصدر اإليمي" زينونقديمة كمنذ العصر اليكناني مثؿ نقائض "

                                                           
1
 .133 ، ص، مرجع سابق بنية المعرفة العلميةروبًن بالنشي،  - 



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

102 
 

ف أف أكلى الصعكبات ارتبطت بالحساب البلمتناىي. فقد زرعت نظرية يالنقائض تب
لدل الرياضييف، كبسبب عدـ كجكد حؿ نيائي  كاالضطرابكعات الفكضى المجم

 ليذا طرحت "أزمة األسس" في الرياضيات المعاصرة. 

تعبر ىذه األزمة عف الشؾ في صحة األسس كالمبادئ التي قامت عمييا 
الرياضيات، حيث اعتبرت تمؾ األسس كالمبادئ نمكذجا لميقيف كالدقة خاصة مع 

يكية، لكف الرياضيات المعاصرة أعادت النظر مف جديد في تمؾ الرياضيات الكبلس
األسس ألنيا كاجية أزمة فعمية، خاصة مع نقائض نظرية المجمكعات لػػػ"كانتكر". 

 في الرياضيات. -أك أسس –كبيذا طرحت أزمة يقيف كبداىة 

 يقيفمف أجؿ إعادة ال االتجاىاتنتيجة ليذه األزمة ظيرت الكثير مف 
شارؾ في ىذه الحركة مجمكعة مف  كقدالحمكؿ أك البدائؿ، اكلكا تقديـ ، كحالرياضي

 الرياضييف كالمناطقة عمى حد سكاء. 

 تكان تيفي إعادة تأسيس الرياضيات، كال شاركتمف بيف الحركات التي 
كىذا  ،المنطقانية" نجد الحركة راسل برتراندأكثر كضكحا مع الفيمسكؼ اإلنجميزم "

عمى السؤاؿ المطركح، ما أساس الرياضيات؟ كما ىي العبلقة  محاكلة منيا اإلجابة
كما ىك البديؿ الذم جاء بو؟ كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة  بيف المنطؽ كالرياضيات؟

  اآلتي. المبحثعميو مف خبلؿ 
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 : برتراند راسل و المنــطـقـانــيــةالاانيالمبحث  

ضركرة التفكير في حدكده إف التطكر الذم عرفو التفكير الرياضي، أدل إلى 
التي بقيت ثابتة كغير معرفة مما استدعى ضركرة البحث فييا، كىذا جعؿ الباحثيف 
مف مناطقة كرياضييف يردكف المبادئ الرياضية إلى المنطؽ. كصاحب ىذا ظيكر 

نحاكؿ أف نبينو مف خبلؿ البحث عف األساس  المنطؽ الرياضي المعاصر، كىذا ما
 المنطقي لمرياضيات.

إف "االتجاه المنطقاني" كاف ضمف التيارات التي ساىمت مساىمة فعالة في 
إعادة تأسيس الرياضيات، كقد اكتمؿ نضجيا مع برتراندراسؿ، فكيؼ عالج راسؿ 

 مسألة األسس؟

 مفيوم المنطقـانية:  -أوال

المنطقانية ىي ظاىرة مف ظكاىر الفكر المعاصر في العمميف )المنطؽ 
طمؽ عمى فكرة رد الرياضيات إلى المنطؽ، يعني أف ىذا كالرياضيات (، كىي ت

 1االتجاه يعطي األكلكية لممنطؽ لذلؾ يحاكؿ رد كؿ العبلقات إلى عبلقات منطقية.

 Dafid)  ىمبرت ودافيد وبرتراندرسل وفريج  ليبنتزضمف ىذا االتجاه نجد 
Hilbert فقد خصص كؿ كاحد منيـ مكانة أساسية لممنطؽ في نسقو، لكف . )

فيك يمثؿ االتجاه  ىمبرتيمثؿ االتجاه المنطقاني أما  راسلبمكاقؼ مختمفة فمثبل 
 وايتيدالصكراني أك األكسيكماتيكي .كمف المنتميف أيضا إلى المنطقانية نجد 

المنطقانية في:" رد (، كيمكف تمخيص مفيـك Willard Quine)  وكواين وكوتوراه

                                                           
1
 269، مرجع سابق، ص فلسفة العم في القرن العشرين ميىن الطريف احلويل، - 
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الرياضيات إلى المنطؽ "، أك ىي ذلؾ " المذىب الذم يعطي لممنطؽ مكانة ميمة 
 .1في الفمسفة "

في المنطؽ كذلؾ مف خبلؿ حضكره لممؤتمر  بيانوبأبحاث  راسللقد تأثر  
ـ ، كحضره كبار الفبلسفة كالمناطقة 1900الذم عقد  بباريس عاـ  الدكلي لمفمسفة

 راسل، كألقى بيانو وجوزيب فريجو وجوتموب وبرتراندرسل ىوايتيد نورث ألفردأمثاؿ 
بحثا فيو يؤكد عمى التصكر الجديد لمعالـ الكاقعي التجريبي التعددم ذم العبلقات 

 الخارجية.

ألكؿ  بيانو. فقد قابؿ فيو راسلالميـ نقطة تحكؿ في حياة  كاف ىذا المؤتمر
تحكؿ في حياتي الثقافية، ألني قابمت ىناؾ : " كاف المؤتمر نقطة راسليقكؿ  مرة ،

كأدرؾ دقة تفكيره كخطكرة أبحاثو في مفيـك العدد  2بيانك عالـ الرياضيات الكبير "
 كالتصكرات الرياضية.

أعمالو الكاممة كدرسيا جميعيا، ككجد في  رسلفي أثناء المؤتمر طمب منو  
ى سبتمبر مف ىذا العاـ منطقو الرياضي أداة لمتحميؿ طاؿ البحث عنيا.  كحيف أت

عمى منطؽ العبلقات،  بيانوالحاسـ كرسو لتطبيؽ ىذه األداة التي استقاىا مف 
يمثؿ في  1900كاف شير سبتمبر » حكؿ ىذه الفكرة حيث يقكؿ  وايتيدكتناقش مع 

      1900، كيقكؿ أيضا عف مؤتمر 3«حياتي الفكرية أعمى نقطة كصمت إلييا... 

                                                           
1 -André Laland , Vocabulaire techique et critique de philosophie, paris , 18e   

, 1996,         
p 572 . 

 .226 -225، ص 1970، 1ادلعارف، مصر، ط، دار 1، ترمجة: عبد اهلل عبد احلافظ وآخرون، جسيرتي الذاتيةبرتراندرسل،   - 2
 .226مصدر نفسو، ص   - 3
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الذم جاء مف تكريف كفبلسفة  بيانوالمناقشات التي جرت بيف لقد... استمعت إلى » 
 1«كاستخمصت أىمية إصبلح المنطؽ ألجؿ فمسفة الرياضيات  آخريف،

 راسل، كأعجب بيانواللتقائو مع  راسلكاف ىذا المؤتمر منعطفا في حياة 
كتبلميذه في ركعة مناقشتيـ لممكضكعات الرياضية كالمنطقية، كبراعة  ببيانو

تكجيييـ لممؤتمر. كاستفاد مف مكاقفو في فمسفة الرياضيات كنظرياتو المنطقية، كلقد 
 راسلكاف الكتاب األكؿ الميـ في فمسفة الرياضيات كالمنطؽ الرياضي ىك كتاب 

قبؿ  راسلككاف   1903در عاـ الذم ص أسس الرياضيات"أك " مبادئ الرياضيات""
، وكانتور، شرودر وأرنست، وبيرس، بول وجورج اليبنتزذلؾ قد أحاط بمنطؽ 

كقد ظؿ المنطؽ الرياضي مجيكال   ليوايتيد، كما استفاد مف الجبر الكمي وبرادلي
عند الفبلسفة حتى أكائؿ القرف العشريف الميبلدم، إال بعد ظيكر ىذا الكتاب، كذلؾ 

حاكالت لرد ، كىذا الكتاب يحمؿ م1900مع الرياضي بيانك عاـ  اثر مقابمتو
 .الرياضيات إلى المنطؽ

عني بنظريات حساب القضايا كحساب داالت  بيانوأف  راسللقد الحظ  
مقاال  راسلالقضايا كحساب الفئات لكنو لـ يعط عناية كافية لمنطؽ العبلقات، فكتب 

نشره عاـ  عمى نظرية المجاميع"منطؽ العبلقات مع بعض تطبيقات بعنكاف" 
 1913 -1910فظير بعد ذلؾ في   براسل ىوايتيدـ، كمف ىنا بدأت عبلقة 1901

"، كنجده أحيانا مبادئ الرياضياتبعنكاف " وايتيدمع   رسلالكتاب الضخـ الذم ألفو 
"، كمف خبلؿ ىذا الكتاب حاكال كؿ منيما تأسيس "برنكيبيا ماتيماتيكابعنكاف 

أك رد الرياضيات برمتيا إلى المنطؽ، أم تحميؿ المفاىيـ  2مى المنطؽ.الرياضيات ع
الرياضية األساسية إلى مفاىيـ منطقية صرفة كمف ثـ تقديـ نسقا منطقيا محكما 

                                                           
1 -Bertrand Russel , Histoire de mes idées philosophiques , trad. Georges Auclaire, ed 
Gallimard , 1961, p 81  
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، كالبداية كانت مف " تعريؼ المجمكعة 1يضمف لنا استنباط القضايا الرياضية
ألعداد الترتيبية تعريفا منطقيا العددية"، كمف األعداد األصمية، كاألعداد العادة كا

 بحتا.

ىي  راسل، كعكؼ عمييا فريجوعمى أعماؿ  راسلبتعريؼ  بيانوكما قاـ 
" ىامشا " مبادئ الرياضياتاألخرل، الشيء الذم جعمو يخصص في آخر كتابو 

 يكجز فيو أىـ أعمالو المنطقية مشيرا إلى نقط الخبلؼ بينيما. فريجوألعماؿ 

ابتكر راسؿ االتجاه المنطقاني لمتغمب عمى التناقضات الظاىرتية التي اكتشفيا 
ككما كسبؽ  راسلكىك يحاكؿ إرساء الرياضيات عمى أسس منطقية. فالمنطقانية عند 

أك ىي مبحث في رد التصكرات  2اإلشارة إلييا ىي رد الرياضيات إلى المنطؽ.
بيذا العمؿ مع زميمو  راسلكقاـ  الرياضية األساسية إلى تصكرات منطقية بحتة.

حيث يقكؿ في بداية   مبادئ الرياضيات"أك " برنكيبيا ماتيماتيكا"كايتيد في كتاب "
 المقدمة:

أف المعالجة الرياضية لمبادئ الرياضيات، التي ىي مكضكع المؤلؼ » 
الحاضر كلدت مف تبلـز دراستيف مختمفتيف، ككمتييما حديثتيف مف حيث الجكىر، 

ة أمامنا أعماؿ التحميمييف كاليندسييف الساعيف إلى صكغ مسمماتيـ كمنيجيا فمف جي
كسكاىا التي تدكر حكؿ مكاضيع مثؿ نظرية المجاميع ، كأمامنا مف  كانتوركأعماؿ 

كتبلميذه بعد مرحمة نمك  بيانوجية ثانية المنطؽ الرمزم الذم أكتسب اآلف بفضؿ 
ا لتقديـ أداة رياضية قابمة لمتطبيؽ عمى ما محتكمة، أكتسب كفاءة تقنية كاتساعا كافي

كاف حتى اآلف بداية الرياضيات. فمف تركيب كدمج ىذيف النكعيف مف الدراسات 

                                                           
 .5م، ص 2009، 1، تر: عبد اللطيف الصديقي، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، طمدخل إلى فلسفة الرياضياتبرتراندرسل،  - 1
، 2014، 1، تر: إميان مجال الدين الفرماوي، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، القاىرة، طبرتراندراسل مقدمة قصيرة جداإيو سي جرايلينج،  - 2
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تحققت نتيجتاف، نعني أكال أف القضايا التي كانت تعتبر سابقا مسممات، ضمنا أك 
المناىج صراحة، ىي اآلف أما قضايا نافمة كأما قابمة لمبرىاف، كنعني ثانيا أف نفس 

التي جرل بكاسطتيا البرىاف عمى المسممات المزعكمة يمكنيا أف تعطي نتائج 
صحيحة في مناطؽ مثؿ منطقة األعداد البلمتناىية ككاف ينظر إلييا سابقا كمناطؽ 
مغمقة في كجو المعرفة البشرية، كليذا فإف مجاؿ الرياضيات قد اتسع، في آف 

في مناطؽ كانت حتى اآلف مترككة لمفمسفة  بإضافة مكاضيع جديدة كبامتداد نككصي 
، كىكذا أصبح عمـ الحساب امتدادا لممنطؽ، بعد ما قاـ بمنطقة الرياضيات، 1«

 .وايتيدمع  راسل

يريد راسؿ البرىنة عمى مختمؼ النظريات الرياضية، دكف الرجكع إلى الحدس 
بيف التحميؿ القبمي كالتركيب القبمي ألنيا  كانطكليذا اعترضت المنطقانية عمى تمييز 

ترل بأف ىذا التمييز غير صحيح فيك خاطئ، كما اعترضت أيضا كمف جية ثانية 
عمى رأم كانط في الفرؽ الذم كضعو بيف المنطؽ كالرياضيات، فالمنطؽ عمـ 
تحميمي كالرياضيات عمـ تركيبي. ففي ىذه الحالة ال نيتـ بالصدؽ المادم كنكتفي 

دؽ الصكرم ضمف الرياضيات البحتة، أما عندما نيتـ بالمطابقة لمكاقع المادم بالص
، نككف قد انتقمنا إلى الرياضيات التطبيقية، لكف ما ييمنا ىنا ىك الرياضيات البحت

 فما مفيكميا عند راسؿ؟

لقد أراد راسؿ أف يؤسس المنطؽ عمى مختمؼ القضايا كالمفاىيـ األكلية، كمف 
 ىذه القضايا:

بات كصؿ قضيتيف يتضمف إثبات القضية األكلى. أم مكضكع يككف عمى إث
عبلقة مع آخر ىك قضية. إذا كانت القضية األكلى تستمـز الثانية، كالثانية تستمـز 

 الثالثة، األكلى تستمـز الثالثة.
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 مف بيف المفاىيـ األكلية نذكر:

تيف. مفيكـ مفيكـ الصدؽ. مفيكـ االستمزاـ المادم كىك الذم يربط بيف قضي
 العبلقة.

مف رد الرياضيات إلى المنطؽ، كتمكف أيضا مف بناء  راسلىكذا تمكف 
المنطؽ عمى شكؿ نسؽ استنباطي، ككؿ مف المرحمتيف ليما أىمية كبيرة في تأسيس 
االتجاه المنطقاني، ىذا باإلضافة إلى المرحمة الثالثة كالتي تتمثؿ في ابتكار نظرية 

 1مؼ النقائض.األنماط لمتغمب عمى مخت

 اآلف ننتقؿ إلى مفيكـ الرياضيات عند راسؿ كىؿ ىي الكبلسيكية أـ ال؟

 : كيف يعرف راسل الرياضيات؟ –ثانيا 

العمـك الرياضية ىي األدكات العقمية لكؿ العمكـ، كىي أيضا عمـك قائمة بذاتيا، 
، ألف مكضكعيا ىك القياس كالترتيب.  بؿ ىي أكمؿ العمـك

الكـ كالمقدار" بنكعيو الكـ المنفصؿ المتمثؿ في 'العدد' كالكـ الرياضيات "عمـ 
المتصؿ المتمثؿ في 'اليندسة'. كىي مف حيث مكضكعيا القياس، تنقسـ إلى 

 2رياضيات المقادير )اليندسة كالميكانيكا(، كرياضيات العدد )الحساب كالجبر (.

لح لمتعبير عف أالحظ اآلف أف ىذا التعريؼ "بالمكضكع"  يعتبر اليـك غير صا
طبيعة الرياضيات ككؿ منسجـ متسؽ يضـ فركعا عديدة ال يدخؿ بعضيا بكؿ تأكيد 
تحت مقكلة الكـ أيا كاف ألف مف فركعيا أك مكضكعاتيا ما ال يمت لمكـ متصبل أك 

 منفصبل بصمة. 

                                                           
 .138إيو سي جرايلينج، مرجع سابق، ص  - 1
 .94، مرجع سابق، ص المنطق وفلسفة العلومبول موي،  - 2
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نحكل تعريفيا ا لذلؾ فإف االتجاه الحديث لمتعبير عف طبيعة الرياضيات ينحك 
مع كؿ فركعيا كما يتماشى معيا ككؿ منسؽ تتكقؼ فيو نظرية  تعريفا يتماشى

رياضية عمى نظرية أك نظريات أخرل. كىذا التعريؼ إنما ىك تعريؼ ليا بطريقتيا 
أك منيجيا  ال بمكضكعاتيا التي تتناكليا. إال أف تعريؼ الرياضيات بمنيجيا عمى 

كره المعاصركف ىذا النحك يكشؼ في الكقت نفسو عف طبيعة مكضكعيا كما يتص
، 1الذيف تخمكا عف التصكرات القديمة لمكـ متصبل كمنفصبل كمكضكع لمرياضيات

 الذم نجده يميز بيف الرياضيات التطبيقية كالرياضيات البحتة.  راسلكمف بينيـ 

الرياضيات البحتة اختراع حديث يرجع إلى القرف الماضي، فإذا كاف القرف 
خار كالطاقة فقد كاف يحؽ لو أف يتباىى أكثر التاسع عشر قد تباىى باختراع الب

، قد عمد قبؿ أف يكلد عمى  باختراع الرياضيات البحة، إف ىذا العمـ كغيره مف العمـك
، حيث نجد كتابا قبؿ ىذا القرف يشيركف إلى ما أسمكه بالرياضيات رسلحد تعبير 

كه بالرياضيات البحتة، إال أنيـ لك سئمكا عما يككنو ىذا القرف يشيركف إلى ما أسم
البحتة، إال أنيـ لك سئمكا عما يككنو ىذا المكضكع، لما كاف في استطاعتيـ إال أف 
يشتمؿ عمى الحساب كالجبر كاليندسة. أما فيما يتعمؽ بطبيعة ىذه الدراسات كما 

 يميزىا عف الرياضيات التطبيقية فقد كاف أسبلفنا في ظبلـ دامس.

بطبيعة الرياضيات البحتة التي كاف، يجيميا كتاب ما قبؿ  رسللعؿ ما يقصده 
القرف الماضي ىي تمؾ الصبغة المنطقية لمرياضيات، أم التحاـ المنطؽ كالرياضيات 
عمى كجو أصبح معو في اإلمكاف اشتقاؽ الرياضيات البحتة بأكمميا مف مقدمات 

 2منطقية، كتصبح بذلؾ جزءا مف المنطؽ.

                                                           
 .42، مرجع سابق، ص فلسفة الرياضياتزلمد ثابت الفندي،  - 1
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في رد الرياضيات إلى ما في  كانطت" عف تصكر يبتعد "مبادئ الرياضيا
تركيبنا الذىني أك الحدكس الحسية لممكاف كالزماف التي تسمح لنا بتركيب األشكاؿ 
نشاء األعماؿ التي تبرر األحكاـ التركيبية القبمية لمرياضيات، كبالتالي فقد رفض  كا 

 القكؿ برد الرياضيات إلى أم نكع مف الحدكس. رسل

بخاصيتيف أساسيتيف: األكلى ىي أنيا  راسلالرياضية عند  تتميز القضايا
جميعا تنحؿ إلى عبلقة المزـك المنطقي ) إذا كاف كذا ... نتج كذا(. كالثانية، ىي 
اشتماليا عمى متغيرات، كعمى ثكابت ىي فقط الثكابت المنطقية، كلذلؾ يعرؼ 

"ؽ يمـز  ةصكر ال فم باب مف جميع القضايا التي ىي» كما يمي:  الصرفة الرياضيات
عمى متغير كاحد أك جممة متغيرات ىي  حتكيافؽ ك ؾ قضيتاف تعنيا ؾ" حيث 

بذاتيا في القضيتيف، عمما بأف كبل مف  ؽ ك ؾ ال يشتمبلف عمى ثكابت أخرل غير  
 1«الثكابت المنطقية 

يعبر عف قضايا شرطية، إذا أخذنا بالمقدـ فيمـز  راسلىذا التعريؼ الذم ساقو 
التالي، بمعنى أنيا قضايا افتراضية يتضمف فييا الشرط جكابو دكف اكتراث لمكجكد 
الخارجي، فكؿ منيا يتضمف ثكابت منطقية، كمتغيرات. أم أف القضية الرياضية مف 

عمى التكالي:  لمرياضيات البحتة يتضح أنيا تتميز  بميزتيف ىما  راسلخبلؿ تعريؼ 
 أنيا تقرر" لزكما صكريا " ك أنيا تتضمف عنصريف ىما "الثكابت " ك "المتغيرات".

قضايا الرياضيات البحتة أشبو الذم يبدكا غير مألكؼ يقرر أف  ىذا التعريؼ
( التي ال تؤكد شيئا في عالمنا الخارجي كما  بالقضايا الشرطية )كىذا ىك معنى المزـك

لرياضيات التطبيقية المعبرة مثبل عف حرارات كسرعات ...الخ. ىك الشأف في قضايا ا
نما تقكؿ تمؾ القضايا الشرطية بكؿ بساطة " إذ أخذت بالمقدـ" فيمـز عنو التالي،  كا 
أعني أنيا كميا قضايا افتراضية يتضمف فييا الشرط جكابو دكف أدنى اكتراث لمكجكد 
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ذا حممنا تمؾ القضايا الشرطية ف مف نجد فييا غير ثكابت منطقية الخارجي، ىذا كا 
كمتغيرات، أعني لف نجد غير صكر منطقية صرفة ال تقكؿ لنا شيئا آخر غير 

 . 1المنطؽ

 :Implicationعالفة اللزوم )االستلزام(  -1

المزـك ىك امتناع انفكاؾ أمر عف أمر آخر، كيسمى األكؿ الزما كاآلخر 
لشمس(، أك في قكلؾ : ) أ قبؿ ب ممزكما، ففي قكلؾ : )لزـك كجكد النيار لطمكع ا

يمـز عنو ب بعد أ(، كىذا يسمى لزكما صكريا كيككف في القضية الشرطية عمى 
صكرة إذا كاف ) س إنساف يمـز عنو س فاف (، فإذا كاف )س( إنسانا فيك  إذف فاف 

 ، المزـك الصكرم ليس عبلقة بؿ حكما لكؿ قيمة لممتغير. 

إذا طرقت باب فبلف، فإذا » فكرة المزـك بالمثاؿ التالي في قكلو:  رسلكيكضح 
كاف داخؿ المنزؿ، فسيسمح لي بالدخكؿ يمـز عنو أنو إذا طرقت باب فبلف، كىك في 

 2«المنزؿ دخمت 

بيف االستمزاـ الصكرم كاالستمزاـ  أصكؿ الرياضيات"في كتابو " راسلميز 
معنى أصعب بكثير  مف المزـك المادم،  المادم ، كما بيف أف المزـك الصكرم، ىك

 -أصكؿ الرياضيات –لذلؾ أفرد لمزـك المادم فصبل خاصا بو في ىذا الكتاب 

إف فكرة المزـك الصكرم أشمؿ مف المزـك المادم لككنو فرع مف المزـك 
إف » مف المزـك الصكرم مرتبط بالرياضيات البحتة إذ يقكؿ:  راسلالصكرم، فمكقؼ 
تة ال شأف ليا بالسؤاؿ اآلتي: ىؿ تصدؽ ىذه القضية الرياضية الرياضيات البح
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المعينة عمى الكاقع، أك ال تصدؽ؟ بؿ سؤاليا ىك، ىؿ تستمـز ىذه القضية الرياضية 
؟...  1«المعينة مف الفركض األكلى أك ال تستمـز

» ىك أكؿ مف فرؽ بيف المزـك الصكرم كالمادم كيقكؿ في ذلؾ:  راسلنرل 
باط قضية بالذات مف أخرل ، كالحاؿ في اليندسة )...( فإف األمر كمما أمكف استن

يتضمف المزـك المادم، كلك أف بصفة عامة يمكف اعتبار المزـك المادم كحالة 
 2«خاصة مف المزـك الصكرم يحصؿ عميو بكضع قيمة ثابتة لممتغير...

 طسقرايرل في قضية المزـك المادم يمكف كضع متغيرات، مثؿ:  راسلإال أف 
ىنا متغير، كلك  أف النص في الظاىر  سقراطفاف ، كأف  سقراطإنساف يقتضي أف 

ىك مف المزـك المادم، إال أف المفيـك لزكـ صكرم، كيترتب عف ذلؾ أف نضع أم 
إنساف، بؿ أم كائف آخر بدال مف سقراط، كمع أف المقصكد في ىذا المثاؿ ىك 

. ىذا يؤكد الفكرة السابقة كىي أف 3ياالمزـك المادم لكنو يعني في حقيقتو لزكما صكر 
 المزـك الصكرم أكسع مف المزـك المادم.

أعطى لعبلقة المزـك أىمية كبير جدا كاعتبره مف أدكات  راسلالحقيقة ىي أف 
التفكير الرياضي، كالمنطقي، مما يعني أنيا مشتركة بيف المنطؽ كالرياضيات، 

مادم أصبحت معو أف الرياضيات كباكتشافو ليذا الزـك كالفرؽ بيف الصكرم كال
البحتة كالمنطؽ في نسؽ منطقي مكحد، كعميو تصعب التفرقة بينيما كال نعرؼ أيف 

 تبدأ الرياضيات البحتة كال أيف يبدأ المنطؽ الرياضي.
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أف العبلقة كثيقة بيف المنطؽ » يعبر راسؿ عف ىذا المكضكع قائبل: 
نطؽ طابع رياضي كفي الرياضيات كالرياضيات جمية لكؿ متعمـ،)...( ألف في الم

 1«طابع منطقي...

باإلضافة إلى المزـك في القضية الرياضية تكجد أيضا الثكابت كالتغيرات، فماذا 
 نقصد بيا؟

 الاوابت والمتغيرات:  -2

يقرر راسؿ في مقدمتو لمطبعة األكلى لكتابو أصكؿ الرياضيات، أف عممو يعالج 
 مكضكعيف رئيسييف كىما:

عمى أف جميع الرياضيات الخالصة تعالج تصكرات ممكنة البرىاف  -1
التعريؼ بكاسطة عدد قميؿ جدا مف التصكرات المنطقية األساسية كأف جميع قضاياىا 

 . 2ممكنة االستنتاج مف عدد قميؿ مف المبادئ المنطقية األساسية

التي بيا  الثكابت المنطقيةإف أىـ مكضكع في المنطؽ الرياضي ىي  -2
 نحمؿ القضايا كالعبلقات، فما ىي الثكابت المنطقية كما ىي المتغيرات؟ نستطيع أف

ىي كؿ المعاني التي يمكف تعريفيا  الثكابت المنطقية» بقكلو:  راسليعرفيا 
، كعبلقة الحد بالفصؿ الذم ىك أحد أفراده  3«بداللة المزـك

مكضكعا إف الثابت المنطقي رمز محدد تحديدا مطمقا، كىك أداة لمتفكير كليس 
لمتفكير أم بو نفكر كنحمؿ القضايا، فالرياضيات تستخدـ الثكابت المنطقية في 
مسائميا دكف أف تعرفيا ألف مكضكعيا العمميات الحسابية كاألعداد، كيقكؿ أيضا 

                                                           
 .17، ص 1962، 1ترمجة: زلمد مرسي أمحد، مؤسسة سجل العرب، القاىرة،ط مقدمة للفلسفة الرياضية،برتراندراسل،  - 1
2
 30، ص ، مرجع سابق1ج أصول الرياضيات،برتراندرسل،  - 
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إف الثابت يجب أف يككف محددا تحديدا مطمقا، » راسؿ في تعريؼ الثابت المنطقي: 
، ق، ط، سقراط، كميا ثكابت)...( كلكف 3، 2، 1  شيئا ال إبياـ فيو البتة، فمثبل

قكلؾ : قضية، أية قضية ما، فيذه ليست ثكابت ألف ىذه العبارات ال تدؿ عمى شيء 
 1«محدد بالذات... 

بأنو: " شيء  مقدمة الفمسفة الرياضيةالثابت المنطقي في كتابو  راسليعرؼ 
أك أنو "ذلؾ الذم يعمـ عددا يبقى ثابتا في قضية حتى عندما نغير جميع مككناتيا"، 

مف القضايا أية كاحدة منيا يمكف أف نستنتج مف أية كاحدة أخرل باستبداؿ حدكد 
أسبؽ مف  'سقراط'  تنتج مف لنفتونكأعظـ مف  'نابميونإحداىما باألخرل مثاؿ: 

، كأعظـ بأسبؽ ...  "  بأرسطو وولنفتون بسقراطباستبداؿ نابميكف  أرسطو'
ىيكمتيا. أما مككنات القضية أم الكممات التي  فالمقصكد إذف ىك صكرة القضية أك

تتألؼ منيا فيي متغيرات، يمكف إحبلؿ كممات أخرل محميا مع بقاء صكرة القضية 
 2ثابتة.

ىذه الثكابت التي نتحدث عنيا اآلف ىي ثكابت منطقية، كيمكف اإلشارة إلى أنو 
آخر مف الثكابت كىي ثكابت رياضية، كبالتالي ىناؾ نكعيف مف الثكابت  ىناؾ نكع

  ˣأعداد حسابية، ك)  4،  2فإف :  ، ˣ2  =4  2)منطقية كرياضية(، فعندما نقكؿ 
، = (، ىي ثكابت منطقية )رياضية(،أك ىي رمكز لمعمميات الحسابية، ألنيا تستخدـ 

يعني أف الرياضيات  راسلكىذا عند في الرياضيات كبيا نجرم العمميات الحسابية، 
أساسا  راسلالبحتة ال شيء فييا غير صكر المنطؽ كثكابتو. كىذا ما كاف ييدؼ إليو 

 كىك أف الرياضيات ك المنطؽ شيء كاحد.
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كال تتميز القضايا الرياضية بأنيا تقرر لزكما فحسب، كلكنيا تتميز أيضا بأنيا 
متغير مف أصعب المعاني التي يدرسيا كفكرة ال: » راسلتحكم " متغيرات"، يقكؿ 

 .1«المنطؽ 

يرل راسؿ أف المتغير ىك أكثر صمة بالرياضيات، ألف القضية الرياضية ىي 
كأعداد، بدؿ األلفاظ. كالمتغير تعبير رمزم في  قضية تحتكم عمى حركؼ،

الرياضيات يرمز إلى كمية غير محددة، استعارىا المنطؽ ليدؿ عمى أم رمز غير 
عنى ، كحيف نعطي لمتغير ما معنى محددا نسمي ىذا المعنى )قيمة محدد الم

المتغير ( كقد يرمز المتغير إلى عمـ، أك إلى صنؼ، أك إلى قيمة أك إلى عبلقة، 
 ندؿ عمى المتغيرات بحركؼ معينة مف لغة اليجاء.

ال نحتكم عمى ثكابت فقط كال متغيرات  راسلإف القضية الرياضية عند 
نيا تحتكم عمى متغيرات أك ثكابت معا، كيقدـ لنا  مثاؿ عمى ذلؾ  راسلفحسب،كا 

تبدكا بأنيا ال تحتكم عمى متغيرات، كال تقرر لزكما، كلكف الكاقع  2= 1+1فيقكؿ: 
 إذا كاف س ىك» كما سنبيف في الجزء الثاني أف المعنى الصحيح ليذه القضية ىك: 

الكاحد الصحيح ككاف ص ىك الكاحد الصحيح، ككاف س مختمفا عف ص، فإف س، 
  2«ص ىما اثناف 

ىذه القضية تحتكم عمى متغيرات كما أنيا تقرر لزكما كسنرل دائما في جميع 
القضايا الرياضية كقكع المفظيف "أم" أك "بعض" كىما عبلقة المتغير كالمزـك 

أم كحدة » القضية السابقة بالصكرة التالية: الصكرم. كعمى ذلؾ يمكف التعبير عف 
 3«كأم كحدة أخرل ىما معا كحدتاف 
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أف يميز ما بيف الثكابت  راسلعف طريؽ معادلة خط مستقيـ في المستكم يريد 
حيث يعتبر كؿ مف  س، ص ،   0كالمتغيرات، كىي: أ س +  ب ص + جػػ = 

لكف ما لـ نكف نعني خطا كاحدا بأنيما متغيراف، ك تعتبر  أ، ب، جػ ، بأنيا ثكابت، ك 
محددا بالذات مثؿ الخط المستقيـ الخارج مف نقطة معينة في لندف إلى نقطة معينة 

فإف أ ، ب، جػ ، ليست أعداد محددة، كلكنيا عمى أم  ،راسلفي كمبردج، كما يقكؿ 
ذف فيي متغيرات.  1أعداد، كا 

في الرياضيات أنو جرت العادة  راسللتكضيح فكرة المتغيرات أكثر، يرل 
البحتة أف نقصر المتغيرات عمى فصكؿ معينة، ففي الحساب مثبل تقكـ المتغيرات 
مقاـ األعداد، كلكف ىذا ال يعني أكثر مف أنيا إذا دلت عمى أعداد تمـز عنو 
الصيغة، فيذا إذف ما نقرره، كفي ىذه القضية ليس مف الميـ أف تككف المتغيرات 

زـك مكجكد حتى لك لـ تكف ىذه أعدادا، فالقضية التي التي نتحدث عنيا أعدادا فالم
س ص  2+  2+ ص2= س     2تقكؿ " إذا كانت س، ص أعدادا فإف ) س+ ص (

    2بدال مف س ، ص . وأفالطون سقراط" تبقى صحيحة إذا كضعنا 

النتيجة مف ىذا أنو عند صياغة قضايا الرياضيات البحتة صياغة كاممة، يككف 
ير مقيد . فأم شيء يمكف أف يحؿ محؿ أم متغير مف متغيراتيا لممتغيرات مجاؿ غ

 3دكف أف يؤثر ذلؾ في صحة القضية.

ضركرية كأساسية في مجاؿ المنطؽ  راسلإف الثكابت المنطقية يعتبرىا 
 الرياضي،الذم اىتـ ببنائو عمى شكؿ نسؽ استنباطي محكـ.
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يشكؿ نقطة تحكؿ بدكف مبالغة يمكف القكؿ أف الكشؼ عف المتغيرات إنما 
حاسمة في تاريخ الرياضيات، فمقد اكتسب اإلنساف بيذه الرمكز أدكات تميد طريؽ 

 التطكر العممي لمرياضيات كالمنطؽ معا.

الرياضيات عمـ ال يعرؼ فيو عما نتكمـ، كفيما » إلى أف:  راسلىكذا تكصؿ 
تكمـ عف عبلقات إذا كاف ما يقاؿ صحيحا، كلكننا في الحقيقة نعمـ عما نتكمـ: إننا ن

بيف القضايا، كأف جميع الرياضيات البحتة ىي منطؽ رمزم، فمف أعظـ كشكفات 
العصر الحاضر، كعندما نقرر ىذه الحقيقة يصبح ما بقي مف األصكؿ الرياضية 

 .1«عبارة عف تحميؿ لممنطؽ الرمزم ذاتو  

ع أف الصمة بيف المنطؽ كالرياضيات جد كثيقة فإف ككف جمي» يقكؿ أيضا: 
الثكابت الرياضية ثكابت منطقية كالكاقع أنو عندما نسمـ بالجياز المنطقي، فإف 

 ،فيما يتبعاف نسقا منطقيا كاحد. 2«الرياضيات حتما تتبعو 
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 : نظريات المنطق الرياضي عند برتراندراسل  الاالثالمبحث  

طؽ في نياية النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر امتزجت الرياضيات بالمن
إلى حد كبير، كتغمغؿ المنطؽ في بناء الرياضيات البحة حتى كانت بداية القرف 

برنكيبيا العشريف التي شيدت أركع اإلنجازات التي قدميا العقؿ البشرم متمثمة في " 
principia mathematica  (1910- 1913 )"مبادئ الرياضيات"  أكمتيماتيكا" 
 ىوايتيد.الفرد نورث مع  برتراندرسلالذم دكنو 

بأنو قدـ دحضا حاسما لمنظريات الكانطية عف الرياضيات، فإذا  راسليرل 
كانت اليندسة مستمدة مف مقدمات منطقية خالصة مثبل، فإف التسميـ بعياف حدث 

 قبمي لممكاف، يككف أمرا زائدا كليس ضركريا.

 عند برتراندراسل  االستنباطيمدخل إلى النسق   -أوال

يعد حدثا ىاما في ميداف المنطؽ كالرياضيات،  متيماتيكا" برنكيبياالكاقع أف " 
" لعب دكرا ىاما في تطكير المنطؽ الرياضي"، فضبل عف أنو  'آير'كأنو عمى حد 

يمثؿ مرحمة حاسمة بالنسبة لمدراسات المنطقية كالرياضية بحيث يمكف القكؿ: إف 
لبرنكيبيا كما بعد ظيكر البرنكيبيا يقسـ تاريخ المنطؽ الرياضي قسميف: ما قبؿ ا

 1البرنكيبيا.

التصكرات المنطقية التي تـ التعبير عنيا باستخداـ المغة في أصكؿ  
الرياضيات أمكف صياغتيا في البرنكيبيا مف خبلؿ نسؽ متكامؿ مف الرمزية: الرمزية 
تمعب دكرا ىاما في المنطؽ كالرياضيات، ألف الرمكز تعبر عف درجة عميا مف 

كرم فيمكف عف طريقيا تحكيؿ الصكرة المغكية لمقضية المنطقية درجات التجريد الف
إلى صكرة رياضية بحتة يسيؿ استخداميا. أضؼ إلى ىذا أف مف أدؽ خصائص 

                                                           
1
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الرمكز قابميتيا لمتداكؿ العالمي بما يقضي عمى صعكبات التفاىـ بيف المغات 
 1المختمفة، إلى جانب ما تتسـ بو الرمكز مف الدقة كالنسقية.

كذلؾ مف خبلؿ  ( الرياضيات بالقبكؿ،Logicisationفكرة منطقة)حظيت 
الذم أصبح يعد مف المعالـ البارزة لمقرف العشريف،  فظؿ  البرنكيبيا متيماتيكا"كتاب "

طكاؿ ىذا القرف كحتى اآلف فاعبل كمتطكرا بجيكد أنصاره، كاف تأثيره في تطكر 
أكثر مما تصكره راسؿ نفسو، العقؿ في القرف العشريف أكثر جذرية كخطكرة ربما 

، وكارناب، لوكازيفتشككاف مصدر أبحاث الكثير مف الفبلسفة كالمناطقة أمثاؿ 
، كغيرىـ، الذيف أسيمكا  في تطكير المنطؽ جودل وكورت، وكواين، وتاركسي

 2الرمزم المعاصر عمى الصكرة التي يتبدل عمييا كاآلف .

ط إلى جيكد كأبحاث المناطقة الكاقع إف تطكر المنطؽ المعاصر ال يرجع فق
إذ ال يمكف إغفاؿ جيكد  -وىوايتيد راسلكنقصد بذلؾ  –الذيف سبقت اإلشارة إلييما 

مف خبلؿ استخداـ  –تجديد المنطؽ  ليبنتزكثير مف المناطقة، فقد سبؽ كأف حاكؿ 
حاكؿ أف يجعؿ المنطؽ جبرا، كطكر حساب  بول جورج، ككاف  -المغة العالمية
" كبيف كيؼ يمكف بول" جبر" كطكر منطؽ بيرس ساندرز تشارلزدؿ "الفئات، ثـ ع

 " مورجان ديأف يبلئـ صياغة معدلة لمنطؽ العبلقات الذم صاغو "

"صياغة كبلسيكية لجبر المنطؽ عند  فرديريك فيميمم شرودركفي ألمانيا قدـ "
" بصكرة أكثر أىمية،أف يستمد الحساب فريجو جوتمب، كحاكؿ "بيرسبكؿ، كما عدلو 

أنو  راسلمف المنطؽ في عممو "أسس الحساب" ك"القكانيف األساسية لمحساب"، لـ يع 

                                                           
 .100سابق ، ص رجع م، فلسفة العلوم ماىر عبد القادر زلمد علي، - 1
 .215، مرجع سابق، ص فلسفة العلم في القرن العشرينميىن الطريف اخلويل،  - 2
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، غير أنو عندما أصبح عمى كعي فريجواكتشؼ لنفسو مف جديد أفكارا افترضيا 
 1، كجو انتباىو إليو. فريجوبعمؿ 

ماؿ أف يبينكا في مؤلفيـ " كالمشترككف معو في أع بيانوفي ايطاليا حاكؿ "
أف الحساب كالجبر يمكف أف يستمدا مف ثبلثة أفكار أكلية منطقية  تقعيد الرياضيات""

معينة، مثؿ فكرة الفئة، كعضكية الفئة، كدالة القضية، كثبلثة تصكرات رياضية أكلية 
 كست قضايا أكلية.

 ىوايتيد. كاستخدـ 1900في عاـ  بيانوكما رأينا، عمى عمؿ  رسلتعرؼ  
الرمزية المنطقية المكجكدة عند بيانك، أك اإلشارات في بناء كتاب "برنكيبيا ماتماتيكا" 

" فريجو" ك"بيرس. كيمكف أف نسمي مرحمة "وفريجو بيانوالذم تجاكز عمؿ كؿ مف 
 " ، مرحمة البحث عف أسس الرياضيات.بيانوك "

يعني  Déduction اطالقكؿ بأف النسؽ المتكامؿ لبرنكيبيا يستند إلى االستنب
 pure Mathematiceاستنباط الرياضيات البحتة  "مبادئ الرياضياتأنو أمكف في "

مف أصكؿ منطقية. كاالستنباط يعتمد عمى عبلقة التضمف التي تضفي عمى النسؽ 
 االستنباطي مشركعيتو.  

مف خبلؿ قكلو " اليدؼ األساسي مف البرنكيبيا  راسلىذا ما ذىب إليو 
ا ىك إثبات أف كؿ الرياضيات البحتة مشتقة مف أكلكيات منطقية بحتة كال ماتيماتيك

 2" كانطتستعمؿ إال تصكرات معرفة بحدكد المنطؽ، كىذا يناقض نظرية 

إف أبحاث المنطؽ الرياضي في القرف العشريف تكجت بأعظـ ابتكارات رسؿ 
يتطكر مف المنطقية، فقد " كاف أكؿ مف اكتشؼ أف نسؽ المنطؽ ككؿ يمكف أف 

                                                           
: زلمود سيد أمحد، مراجعة وتقدمي: إمام عبد الفتاح إمام، ادلركز القومي مجة، اجمللد الثامن من بنتام إىل رسل،تر تاريخ الفلسفةفردريك كوبلستون،  - 1

 .627، ص 2009، 1للرتمجة، القاىرة، ط
2  - Bertrand Russel , Histoire de mes idées philosophiques , op. cit.p 93. 
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خبلؿ فكرة التضمف " بإقامة التمييز بيف التضمف المادم كالتضمف الصكرم 
باعتبارىما أساسييف لبلستنباط الذم يعرفو بأنو " عممية ننتقؿ فييا مف العمـ بقضية 
معينة ىي المقدمة، إلى قضية أخرل ىي النتيجة لكف لف نضع في اعتبارنا أف ىذه 

تكف صحيحة، أم إذا لـ تكجد ىناؾ عبلقة بيف العممية استنباط منطقي ما لـ 
المقدمة كالنتيجة تبيح لنا " االعتقاد" في صحة النتيجة إذا عرفنا أف المقدمة صحيحة 
كىذه العبلقة ىي محكر االىتماـ في النظرية المنطقية لبلستنباط " كىي ما نطمؽ 

 عميو عبلقة التضمف.

ي، أم رد الرياضيات إلى إقامة المنطؽ عمى شكؿ نسؽ استنباط راسلحاكؿ 
، كقد بدأىا راسلكىي خطكة أساسية قاـ بيا  -كىذا ىك جكىر المنطقانية -المنطؽ، 
الذم شرع في كتابو أثناء المؤتمر، كاعتبر آنذاؾ عمبل  أصكؿ الرياضيات"بكتاب "

ضافة أصيمة لممنطؽ كالرياضيات، كبطبيعة الحاؿ فإف إصدار "أصكؿ  عبقريا فذا، كا 
لـ يكف يعني أف صياغة المنطؽ الرياضي تبمكرت بصفة نيائية رغـ ما  الرياضيات"
مف أف "القضية األساسية التي تجرم خبلؿ صفحات الكتاب كىي أف  رسلذىب إليو 

 .1الرياضيات كالمنطؽ متطابقاف، مف القضايا التي ال أجد سببا منذ إعبلنيا لتعديميا"

تأسيس المنطؽ الرياضي  يكجو جيكده المضنية نحك رسلمف أجؿ ىذا أخذ  
" إلنجاز ىذا العمؿ كأثمر جيدىما المشترؾ وايتيدكنسؽ استنباطي، فتعاكف مع "

 كتاب "مبادئ الرياضيات" .

في "البرنكيبيا ماتيماتيكا" يمتحـ المنطؽ مع الرياضيات تماما في إطار نسؽ 
مكحد يبدأ مف حساب القضايا كينتقؿ إلى حساب الفئات ثـ العبلقات كيتدرج دكف 

 أدنى فجكة أك قطع إلى الحساب العددم. 

                                                           
 .05، مرجع سابق، ص 1، جأصول الرياضياتبرتراندرسل،  - 1
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عمى شكؿ نسؽ استنباطي يعتمد عمى  راسلإف النسؽ المنطقي الذم أقامو 
 أساسية كىي : ثبلثة نظريات

 ( Le calcul proposionnelحساب القضايا ) -1

 (Le calcul des classesحساب الفئات ) -2

 (Le calcul des classes حساب العبلقات ) -3

فكؿ ىذه النظريات تستعمؿ قكانيف الحساب كتشتؽ منو في نسؽ استنباطي 
 محكـ، كذلؾ بتعريؼ ثكابتيا عمى أساس ثكابت الحساب األكؿ.

 :الحساب التحليلي للقضايا  -1

فكرة التضمف مف أىـ أفكار المنطؽ الرياضي، بؿ قد ينتظر إلييا في كثير مف 
األنساؽ عمى أنيا الفكرة المحكرية التي يدكر حكليا البحث في المنطؽ الرياضي 
بصفة عامة، كىذا يرجع إلى أمريف: أما األكؿ فيتمثؿ في أف المنطؽ الرياضي 

قية عمى أساس ما نسميو "النسؽ االستنباطي"، كأما األمر الثاني يؤسس فكرتو النس
فيبدك بكضكح في أف النظريات األساسية في حساب القضايا يتـ البرىنة عمييا 

  1رياضيا باستخداـ تعريؼ التضمف الذم كرد في "برنكيبيا ماتيماتيكا ". 

ا مف قيـ تقـك نظرية حساب القضايا عمى اشتقاؽ قيمة صدؽ قضية ما انطبلق
 صدؽ المقدمات القضكية ليا، كىي تعتبر نقطة البدء في الحساب المعاصر.

في البرنكيبيا ماتيماتيكا ىذه النظرية بػ : "الحساب  ووايتيد راسل ييسم
بػ : "نظرية  كواينالتحميمي لمقضايا" أك "حساب القضايا" أك " نظرية القضايا" كسماىا 

داالت الصدؽ " أك " نظرية تركيب القضايا"، كيسمييا كايتيد بػ "نظرية االستنباط".  
                                                           

 .91سابق، ص رجع م، 3ج ، -المنطق الرياضي -فلسفة العلوم ماىر عبد القادر زلمد علي ،  - 1
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أف الكصؼ بأنو "نظرية القضايا" غير دقيؽ تماما، ألنو في الكاقع نظرية » فيك يرل 
تتعمؽ بالطريقة التي تككف بيا القضية مستدال عمييا مف قضية أخرل، كالمقصكد 

عممية ننتقؿ بيا مف معرفة معينة بكصفيا مقدمة إلى قضية أخرل باالستنباط ىنا 
 . 1«بكضعيا نتيجة

تعتبر النظرية نقطة بدء في نظريات المنطؽ، إذ تعتمد عمييا باقي النظريات 
المحمكؿ كىذا السبؽ  كنظرية الفصكؿ )الفئات(، كنظرية العبلقات، كنظرية حساب

 و نظريات المنطؽ.سبقا منطقيا، ألنيا األساس الذم تقكـ عمي

االستنباطي يعتمد عمى عبلقة التضمف، باعتبارىا عبلقة أساسية،  إف الجياز
إذا ربطنا قضيتيف بأداة مف الكممات "إذا..... إذف"، »  تاركسيكىي كما يعرفيا 

. 2«( أك القضية الشرطية Implicationنحصؿ عمى قضية مركبة تسمى التضمف )
نكيبيا ال يضمف جيازه االستنباطي سكل ىذه الفكرة، إال أف ىذا ال يعني أف نسؽ بر 

نما يعني أف عبلقة التضمف باإلضافة إلى بعض األفكار كالقضايا األخرل  كا 
األساسية، تتآزر معا لتجعؿ النسؽ عمى درجة مف األحكاـ بحيث يمكف التكصؿ مف 

 خبلؿ النسؽ إلى كؿ الصيغ المنطقية.

في البرنكيبيا تشير إلى أف النظرية تبدأ القسـ األكؿ مف نظرية حساب القضايا 
بعد ذلؾ إلى  باألفكار كالقضايا االبتدائية ، فيتناكؿ األفكار االبتدائية أكال،  ثـ ينتقؿ

 :القضايا االبتدائية

 

 
                                                           

 .57، تر: عبد الفتاح الديدي ، دار ادلعارف، )د.ط، د.س(، مصر، ص المنطق الرمزيمقدمة في بيسون، أ، ىــ ، أكونر. د.ج،   - 1
2 - Alfred Tarski, introduction à la logique , trad, Jacques Tremblay, 03 éme    éd , paris, 1971, 
p 03. 
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 األفكار األولية والتعريفـات :  -(1

نظرية حساب القضايا أكؿ خطكة مف خطكات تطبيؽ المنطؽ االستنباطي  في 
نحك تاـ، كتبدأ بكضع عدد معيف مف الحدكد األكلية، كعدد معيف آخر المنطؽ عمى 

مف التعريفات، كعدد معيف ثالث مف المقدمات األكلية منذ البدء، نستنبط منيا قضايا 
 أخرل نسمييا )نظريات( مع االستعانة بما أك قكاعد االستدالؿ.

 ضايا :يضع أصحاب البرنكيبيا ثبلثة أنكاع مف الرمكز لحساب داالت الق

( كترمز إلى أسماء individual variableرمكز لممتغيرات الفردية )  -(1
كنشير نحف إلى ىذه الحركؼ    z, y, xاألعبلـ أك األفراد كىي الحركؼ البلتينية

 في الرمزية العربية بالحركؼ ؽ، ؿ، ـ، ...، 

( كترمز إلى المحمكالت، كىي predicate variableرمكز لمداالت )  -(2
.... كنستبدؿ بيا J ,H, G , F. ركؼ اليكنانية التي تقابؿ الحركؼ اإلنجميزيةالح

 في العربية د، ذ، ر، ز عمى التكالي. 

 universalرمزاف يشير أحدىما إلى السكر )كؿ( كيسمى السكر الكمي )  -(3
quantifier  ( كيسمى السكر الكجكدم )( كيشير الثاني إلى )بعضexistential 
quantifier)  ( كيستخدمكف الرمزX ليدؿ عمى السكر الكمي، كنستخدـ نحف )

 1( ليدؿ عمى السكر الكجكدم، كنستخدـ نحف الحرؼ حػػ .Exالحرؼ ؾ، كالرمز ) 

أف نبدأ النسؽ المنطقي بفكرتيف  – وىوايتيد راسل –رأل أصحاب البرنكيبيا 
أساسيما الحدكد  أساسيتيف ال معرفتيف ىما النفي )السمب( كالفصؿ المتيف يشتؽ عمى

                                                           
1
 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, vol 3, Cambridge 

at the University press, 1927, p91-94 
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إال أنو مع تسميـ بياتيف الفكرتيف رد داالت الصدؽ األساسية إلى » كاألفكار الباقية. 
 .1«دالة التنافر حيث عرؼ األكلى بالثانية

بعض الركابط المنطقية أك الثكابت المنطقية، أك رابط القضايا، كىي  راسلدـ قي
 أساسية في حساب القضايا، كىي:

كيرمز ليا  ( أو النفيThe contradictory functionالتنافض)  دالة: أ(
بالرمز ) ~( ،" كتسبؽ القضية دائما ففي قكلؾ )ؽ( قضية فعند نفييا نكتب )~ ؽ(، 

 .2كنقرأ: )ليس ؽ(، أك )نفي ؽ(، كيعبر عمييا بشكؿ آخر "

نما يدخؿ عمى  تسمى فكرة النفي بالرابط األحادم ألنو ال يربط بيف قضيتيف، كا 
قضية كاحدة فقط. أما تسميتو بالرابط فؤلنو يحدث تغييرا في قيـ القضية التي يدخؿ 
عمييا. كيسمى برابط النفي أك النقيض أك التناقض، كنعبر عنو في المغة العربية 

 بكاسطة األلفاظ النافية مثؿ: ما، ليس، ال، لف، لـ، كما في معناىا.

صادقة كاف نفييا "ال أستاذ في قاعة فإذا قمنا " األستاذ في قاعة المحاضرات" 
ذا قمنا "ينجح الكسكؿ في االمتحاف" كاذبة كاف نفييا " ال  المحاضرات " كاذبة، كا 
ينجح الكسكؿ في االمتحاف" صادقة مع اعتبار أف قيمة الصدؽ في البداية افتراضية 

 ، كنكضح ذالؾ بكاسطة الجدكؿ:  3إلحدل القضيتيف

 

 

 

                                                           
 .156سابق، ص رجع م، نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد زلمد،  - 1
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 ( 1الجدكؿ رقـ )

 ~ؾ ~ؽ  ؾ ؽ
1 1   0 0 
1 0   0 1 
0 1  1  0 
0 0    1 1 

 

 )أك (، كيطمؽ عمييا بػ " (Teh logical sumالمنطقي ) دالة الجمع  ب(:
(، كىي تتكسط قضيتيف بكاسطة األداة )أك(، vالفصؿ" أك "رابط البدؿ"، كرمزه ) 

لتقرر بصدؽ كاحدة منيما، فعندما نقكؿ "إما أف تدرس الفمسفة أك تدرس المغات" 
فستصدؽ القضية إذا درست كاحدة منيما. كلكف لف تكذب إذا درستيما االثنيف، كىك 

لؾ أف . كمنو نستنتج مف ذراسلما يسمى بالبدؿ كىي الفكرة األكلية المقصكدة عند 
ؾ ( كاذبة في حالة كاحدة فقط عند كذب كؿ مف ؽ ك ؾ،ك تككف  ٧ؽ » ) القضية 

 1كفي ما يمي جدكؿ تكضيحي: « صادقة في جميع الحاالت األخرل

 ( 2الجدكؿ رقـ )

 ؾؽ ؾ ؽ
1 1 1 
1 0 1 
0 1 1 
0 0 0 

                                                           
1
 129، مرجع سابق، ص شطوطي زلمد  - 
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ذىب نسؽ البرنكيبيا إلى تعريؼ الركابط األخرل باستخداـ ىاتيف الرابطتيف ) 
كؿ الركابط األخرل تعرؼ إما بكاسطة ركابط مقدمة » رابط النفي كرابط الفصؿ(، فػػػ 

 .1«)كاضحة بذاتيا( أك بكاسطة ركابط معرفة بركابط مقدمة 

الكصؿ كرمزىا  دالة أك(Teh logical product )ج(: دالة الحاصل المنطقي  
العامة بالصيغة التالية:  كيرمز ليا أحيانا بالرمز ) . ( ، كيمكف تمثيؿ صكرتو  )^(،

 ) ؽ . ؾ (

التي تعني: أف القضيتيف ؽ ، ؾ ، صادقتاف معا. كيبلحظ ىنا أف النقطة التي 
ترد بيف القضيتيف فتربط بينيما، تعني ما تعنيو األداة "ك". كعادة ما تسمى القضايا 
التي يتـ ربطيا عمى ىذا النحك مثؿ ) ؽ، ؾ( بعناصر العطؼ أك عكامؿ حاصؿ 

ب المنطقي، أك القضايا المعطكفة أك المضركبة، كما يسمى التعبير المركب الضر 
الذم ينتج عف ضرب قضيتيف أك أكثر، أك عطفيما، بالقضية العطفية أك بحاصؿ 

 the logical product.2الضرب المنطقي 

 شاعر وابن الروميفيمسكؼ  سقراطمثاؿ : 

فيمسكؼ  سقراطىما:  إف قيمة القضية المركبة تألفت مف قضيتيف بسيطتيف
شاعر، تساكم مف الناحية المنطقية قيمة القضيتيف المتيف دخمتا في ابن الرومي ك

 شاعر. الرومي ابنكفيمسكؼ ،  سقراطتركيبيا كىما: 

عميو، فإذا كانت القضيتاف الداخمتاف في تركيب القضية المتصمة صادقتيف 
القضية المتصمة صادقة كانت القضية المتصمة صادقة، كبالعكس، أم إذا كانت 

 تككف القضيتاف الداخمتاف في تركيبيا صادقتيف أيضا.
                                                           

1 -jean chauvineau, la logique moderne, 03 éme  éd, édition de l institut supérieur de 
philosophie , paris, 1962, p 91. 
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كذلؾ إذا كانت القضيتاف الداخمتاف في تركيب القضية المتصمة كاذبتيف مع أك 
إحداىما كاذبة كاألخرل صادقة، فتككف القضية المتصمة المركبة منيما كاذبة بدكرىا، 

اذبة تككف القضيتاف الداخمتاف في تركيبيا كبالعكس، أم إذا كانت القضية المتصمة ك
 1كاذبتيف أك إحداىما كاذبة كاألخرل صادقة.

 كلنكضح ذلؾ بكاسطة الجدكؿ التالي:  

 (3الجدكؿ رقـ )

 ؾؽ ؾ ؽ
1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
 

. كتسمى أيضا The implicative function2د(: دالة االستلزام )  اللزوم ( 
» ، حيث يقكؿ راسلالتضمف، أك الشرط، كىي مف أىـ أدكات الحساب التحميمي عند 

،  كىذه الدالة تربط بيف 3«إف نسقنا المنطقي ىك تضمف كمي في حساب القضايا 
 ؾ . قضيتيف، كنرمز ليا بالرمز : ؽ 

 مثاؿ: إذا كاف الطالب في قسـ الفمسفة فسيدرس المنطؽ.

تألفت مف قضيتيف بسيطتيف ىما: )كاف الطالب في قسـ  ىذه قضية شرطية
 الفمسفة( كتسمى المقدـ، )سيدرس الفمسفة ( كتسمى التالي، كمف أداة الشرط: إذا... فػ

                                                           
 .53 -52، ادلرجع السابق، ص إلى المنطق الرياضيمدخل اذلادي فضل اهلل،  - 1

2 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction, p 06. 
3 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, vol 01, Preface. 
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كلك نحف رمزنا لممقدـ، أم لمقضية )كاف الطالب في قسـ الفمسفة بالرمز )ؽ(، 
 ية الشرطية ىي:كلمتالي أم لمقضية )سيدرس المنطؽ( بالرمز  )ؾ( ألصبحت القض

ؾ (  إذا  كاف الطالب في قسـ الفمسفة فسيدرس المنطؽ كرمزىا: ) ؽ 
 كنقرؤىا )إذا ؽ ؼ ؾ( أك  أك )ؽ شرط ؾ  ( كلكانت قيميا كاآلتي:

 إذا صدؽ المقدـ كصدؽ التالي، فإف القضية الشرطية تككف صادقة.

 إذا صدؽ المقدـ ككذب التالي، فإف القضية الشرطية تككف كاذبة .

 إذا كذب المقدـ كصدؽ التالي، فإف القضية الشرطية تككف صادقة.

 إذا كذب المقدـ ككذب التالي، فإف القضية الشرطية تككف صادقة.

 كسنكضح ىذا في الجدكؿ التالي:

 ( 4الجدكؿ رقـ )

 ؾؽ ؾ ؽ
1 1 1 
1 0 0 
0 1 1 
0 0 1 
 

ككذب التالي عميو فإف القضية الشرطية ال تكذب إال في حاؿ صدؽ المقدـ 
 1فقط؛ في حيف أنيا تصدؽ في باقي الحاالت.

                                                           
 .57، ادلرجع السابق، ص المنطق الرياضيمدخل إلى اذلادي فضل اهلل،  - 1
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يعتبر كؿ مف االستمزاـ ، كالكصؿ، كالتكافؤ، مف أىـ الثكابت المعرفة في نسقو 
 باالعتماد عمى النفي كالفصؿ. 

: ىك رابطة ثنائية إذ تربط بيف قضيتيف، فإف تستمـز القضية االستمزام تعريف
)ؽ( القضية )ؾ( تتضمنيا فيذا يعني قكلنا نفي المكصكليف)ؽ( كنفي ؾ )~ ؾ 

 ؾ(ؾ = ~ ) ؽ.  (،كنرمز لو بالرمز  أم: ؽ 

 ~ ؾ(. :  ؽ . ؾ. = . ~ )~ ؽالوصل تعريف

 .1ؽ (ؾ ( . )ؾ  ؾ = ) ؽ :  ؽ تعريف التكافؤ

حقؽ التكافؤ المنطقي إال في حالتي الصدؽ معا، أك الكذب معا. كما ىك كال يت
 مبيف في الجدكؿ التالي:

 (5الجدكؿ رقـ ) 

 ؾ ؽ ؾ ؽ 
1 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
 

عف التضمف، كاتخذ النفي )~(  وايتيدفي كتابو المشترؾ مع  راسلعدؿ 
كؿ الحدكد المشتقة كمنيا  (، حديف أكلييف يعني ابتدائييف يعرؼ بيماكالفصؿ ) 

كاستعمؿ الرمكز مما  التضمف، كما اقتصد في عدد المسممات فقبؿ منيا خمسا فقط،

                                                           
1 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction, p 12. 
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أكثر يسرا  -البرنكيبيا ماتيماتيكا–يجعؿ متابعة التنسيؽ االستنباطي في ىذا الكتاب 
 ككضكحا.

كما سبؽ أف قمنا أف النسؽ االستنباطي يعتمد ىنا عمى "النفي"ك "الفصؿ"  
 كحديف ابتدائييف، كنكتبيما كما يمي:

 ~ ؽ:إذا كانت ؽ قضية ما، فإف القضية )ليست ؽ( أك )ؽ كاذبة( كرمزىاالنفي

: إذا كانت ؽ ك ؾ أية قضيتيف، فإف القضية )ؽ أك ؾ( )إما ؽ صادقة الفصؿ
 1ؾ   ؽ  أك ؾ صادقة (، ) كيمكف أف تصدقا معا( كيرمز ليا بػ   

 القضايا االبتدائية:  -2

آلف نأتي عمى ذكر القضايا االبتدائية كىي القضايا التي يبدأ منيا البرىاف ا
عمى نظريات النسؽ في نظرية حساب القضايا. كبما أف ىذه القضايا كاضحة بذاتيا، 
كالكاضح بذاتو ال يحتاج إلى برىاف، فأصبحت ىذه القضايا بمثابة 

كما سبؽ ذكره، كصاغيا  راسلمصادرات)مسممات( لمنسؽ، كىي خمسة بعدما عدليا 
 انطبلقا مف الحديف األكلييف كنكرد المسممات الخمسة فيما يمي:

ؽ.... ىذه القضية تعني إذا كانت "ؽ" صادقة أك "ؽ"  ؽ(   / ) ؽ1
صادقة فإف "ؽ" صادقة:كتسمى ىذه القضية األكلية )مبدأ تحصيؿ الحاصؿ، أك 

 .(Law of tautology قانكف التكتكلكجيا 

ؾ   ؾ( .... كتعني إذا كانت ؾ صادقة، تككف إذف ؽ ) ؽ  / ؾ 2
 (. Additionصادقة، كتسمى ىذه القضية )قانكف الجمع 

                                                           
1 -  Bertrand Russell, logic and knowledge, essays 1901- 1950, edited by Robert Charles 
marsh, Capricorn books, new York, 1956 – 1968.p 93 



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

132 
 

ؽ ( .... تعني إذا كانت ؽ أك ؾ صادقة فإف ؾ  ) ؾ ؾ (   / ) ؽ 3
المكاضع لمجمع المنطقي بيف القضايا    أك ؽ صادقة، كتسمى ) قانكف تبادؿ

Premeditative Law for logical addition).1 

ؿ(.... كتعني إذا كانت ؽ أك )ؾ أك  )ؽ  ؾ  ؿ (  ) ؾ / ؽ  4
ؿ( صادقة فإذف تككف ؾ أك )ؽ أك ؿ( صادقة ، كتسمى ) قانكف االشتراؾ 

Association ). 

ؿ(... كتعني ىذه المسممة األخيرة  )ؽ  ؾ (  ) ؽ   ؿ(  / ) ؾ 5
أنو: إذا كاف ؾ تستمـز ؿ فإف: "ؽ أك ؾ" يستمـز "ؽ أك ؿ"، كتسمى ) مبدأ 

  principle of summation ).2التجميع

 القضايا الالمعرفة:   -3

بعد القضايا األكلية في حساب القضايا، يقيـ أصحاب البرنكيبيا نظريات  
البدايات. كىي بعض "القضايا البسيطة"  يقكؿ عنيا منطقية مستنبطة مف تمؾ 

أصحاب البرنكيبيا، أنيا خصائص أساسية بالغة األىمية لقضايا تبدك في 
إف المنطؽ عندما يحمؿ كيقيـ القضايا المركبة، يحرص كبشكؿ »االستدالالت، 

جكىرم عمى اكتشاؼ تمؾ القكانيف المنطقية، كليذا فيك ال يكتفي بكضع قائمة مف 
 وايتيدمع  راسل، كىذا ما قاـ بو 3«تكتكلكجيا كىي مف الناحية النظرية غير منتيية ال

مف خبلؿ البرنكيبيا، حيث قدمكا قكانيف بسيطة كقكانيف مركبة، ىذه القكانيف البسيطة 
 يمكف حصرىا في:

   The law of excluded middle( قانكف الثالث المرفكع 1)
                                                           

1 -. Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction ,p13. 
2 - Ibid. p 13. 

 .22د.س(، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص )، 1ط، تر: زلمود يعقويب، مدخل إلى فلسفة المنطقدوين فرنان،  - 3
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 ا أف تككف القضية ؽ صادقة أك كاذبة.~ؽ (، كنقرؤىا ؛ إم  كصيغتو )ؽ

  The law of contradiction ( قانكف التناقض 2)

~ؽ (، بحيث مف التناقض أف تككف القضية "ؽ" صادقة   كصيغتو ~) ؽ
 ككاذبة في آف كاحد.

 The law of double negation ( قانكف السمب المزدكج 3)

 إيجاب. ~ ) ~ؽ (، كالذم يعني أف سمب السمب كصيغتو ؽ 

   Tprinciple of transposition  ( مبدأ نفي المقدـ4)

كيعني أنو إذا كانت ؽ تتضمف ؿ فإف ال ~ؽ ؛ كلممبدأ ثبلثة صكر في 
 البرنكيبيا ىي:

 ~ ؽ( ) ~  ؿ ؾ (  أ( ) ؽ 

 1~ ؿ ( )  ~ ؽ  ؾ ( ب( ) ؽ 

   The law of tautology  ( قانكف التكتكلكجيا )تحصيؿ حاصؿ(5) 

 كلو صكرتاف ىما عمى الشكؿ التالي:

 ) ؽ . ؽ ( أ(  ؽ 

 2ؽ ( ) ؽ  ب( ؽ 

   The Law of absorption  ( قانكف االمتصاص )االستغراؽ(6)

                                                           
1 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica. P 14 
2 -  Ibid, p 14.  
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يسمى باالمتصاص ألنو إذا كانت قضية تتضمف قضية أخرل فإف األكلى 
 تمتص الثانية الرتباطيا بيا كنكتب ما يمي:  

) ؽ. ؿ([   كيعني أنو إذا كاف ؽ يستمـز ؿ، فإف ؽ   ] ؽ     ؿ  ) ؽ 
 1يكافئ ؽ ك ؾ

أما القكانيف المركبة، أك كما يسمييا أصحاب البرنكيبيا قكانيف خصائص 
 الركابط، كىي ثبلثة قكانيف:

ؽ أك  ؽ .  ؿ =   ؿ = ؿ  : مثؿ الكصؿ كالفصؿ إذ أف: ؽ التبديمية -
 ؿ . ؽ.

ؾ =  ؿ(  كاس إذ يمكف أف نكتب: ) ؽ :  تسمح بحركة األقالتجميعية -
 ؾ (، كيمكف استخداميا مع رابطتي الفصؿ كالكصؿ. ) ؿ  ؽ 

) ؿ. ؾ( =  :  إذ ىناؾ قابيمة لمتكزيع بيف العطؼ كالفصؿ: ؽ التوزيع -
 2)ؽ . ؾ(   ؾ ( =  ) ؽ . ؿ (  ؾ(، كأيضا:  ؽ. ) ؿ  ؿ( . )ؽ )ؽ 

 فواعد االستدالل:  -4

يضع أصحاب البرنكيبيا قاعدتيف الستدالؿ قضايا أك نظريات مف القضايا 
، كقاعدة إثبات التالي ) الفصؿ( Substitutionsاألكلية، كىما قاعدة التعكيض   

Modus ponens  . 

تقـك قاعدة التعكيض عمى استبداؿ صيغة رمزية بصيغة أخرل تساكييا في 
كرة األكلى تمكننا مف استنباط قضايا قيمة الصدؽ، كمف ثـ نحصؿ عمى صياغة لمص

                                                           
1 - Ibid, p 14.  
2 - Ibid, p 14.  
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ؽ ، فإنو إذا عكضنا عف ؽ  أخرل. مثاؿ:إذا كانت صيغة مبدأ اليكية     ؽ 
 ؿ. ؽ   ؿ  ؿ ، كصمنا إلى مبدأ آخر ىك ؽ  بالصيغة ؽ  

أما قاعدة الفصؿ كيسمييا بعض المناطقة بػ "مبدأ القياس"،  فيي تمكننا مف 
) ؽ   ؿ ( ككاف )ؽ(  مقدمتيف. فإذا كاف لدينا معا بمكغ النتيجة أم فصميا مف ال
 1كمنو نستطيع فصؿ ) ؿ (.

نبلحظ أ، القضايا األكلية كالقضايا المستنتجة منيا جميعا سميت بعد برنكيبيا 
"تحصيؿ حاصؿ" أك قضايا تحميمية، كىي الصيغ الرمزية التي تتألؼ مف متغيرات 

منطقيا في كؿ قيـ المتغيرات، ككاف الغرض كثكابت فقط، كتككف صادقة دائما صدقا 
مف نظرية حساب القضايا تحديد تمؾ الصيغ حيث ينتقؿ أصحاب البرنكيبيا بعد 
كضع البلمعرفات كالتعريفات كالقضايا األكلية كما يمـز عنيا إلى اشتقاؽ نظريات 
منطقية أك صيغ صادقة صدقا منطقيا، كبيذا اتسع مفيـك المنطؽ ليشمؿ المنطؽ 

ياضي الذم أصبح قادرا عمى استيعاب االستنباطات الرياضية المعقدة، ما لـ الر 
يفعمو المنطؽ األرسطي الذم بقي منفصبل عف الرياضيات، ألنو لـ يستطع استيعاب 

 كؿ ىذا كبقي عاجزا .

ىذه النظرية تقدـ لنا قكانيف االستنباط عمى نحك ذاتو استنباطي أم برىاني 
الجدؿ الفمسفي قضية عمى أنيا حقيقة، بؿ البد مف  بحيث ال نقبؿ بالبداىة أك

البرىاف عمى كؿ قانكف في المنطؽ، فيجعؿ المنطؽ أكلى باليقيف لكي يتسنى لو 
 اشتقاؽ الرياضيات منو. كىذا سيمكننا مف رد االعتبار لميقيف الرياضي.

 

 
                                                           

 .219، ادلرجع السابق، ص المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود فهمي زيدان،  - 1
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 ثانيا: نظرية حساب الفصول )الفئات(: 

ؽ الرياضي المعاصر ذات األىمية نظرية حساب الفصكؿ، مف دراسات المنط
المركزية، رغـ أف بعض المناطقة الرياضييف لـ يقدمكا لنا دراسة نظرية الفصكؿ عمى 
أنيا مف النظريات ذات الفائدة المباشرة؛ زعما بأف دراسة الفصكؿ، في حد ذاتيا، 
تخدـ الفمسفة أكثر مف المنطؽ أك الرياضيات، لكف أصحاب االتجاه الرياضي 

بصفة مباشرة عمى أىمية ىذه النظرية. بؿ نجد أعماليـ تتناكؿ المكاضع  يركزكف
 األساسية في النظرية خاصة في الرياضيات العميا.

قد اتضح لممعاصريف مف المناطقة كالرياضييف، أف نظرية الفصكؿ تفضي إلى 
نتائج عممية تطبيقية في أىـ جانب مف جكانب البحث العممي، خاصة في عمـ 

 كظيكر نظرية االحتماالت. آلنشتاينخاصة النظرية النسبية الفيزياء، 

 تحديد مفـاىيم: -1

، صاحب أرسطوالبحث في مسألة الفصكؿ يرتد بصفة مباشرة إلى عقمية 
المنطؽ ككاضعو األكؿ. ألف نظرية الفصكؿ ترتبط ارتباطا كثيقا بمبحث التصكرات 

األحكاـ مف الناحية مف ناحية، كبالمفيـك كالماصدؽ مف ناحية أخرل، كنظرية 
الثالثة، كما يرتبط بيذه األبحاث جميعا مف نكاحي تطبيقية سكاء في االستدالالت 

 1المباشرة أـ االستدالالت غير المباشرة.

تأسيسا عمى ىذا فإنو عمى الرغـ مف أننا ال نجد مف بيف مباحث المنطؽ 
 أرسطونا نجد الصكرم األرسطي مبحثا مستقبل لنظرية الفصكؿ كأىميتيا، إال أن

يغمؼ نظرية المنطؽ بأسرىا مف خبلؿ إدراكو التاـ لحقيقة الدكر الذم يؤديو تصكر 

                                                           
 .162 -161سابق، ص ، مرجع الرياضيفلسفة العلوم، المنطق ماىر عبد القادر زلمد علي،  - 1
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الفصؿ في المنطؽ، كىذا ما جعمو يميز بدقة بيف الحدكد كالتصكرات كالمفيكـ 
 كالماصدؽ كاألحكاـ كالقضايا.

أف نظرية الفصكؿ لكي تقكـ عمى  مبادئ الرياضيات"في كتابو " راسلذكر 
الصنؼ، كعضكية الفرد » استنباطي، يجب أف تنطمؽ مف ثبلثة أفكار أكلية: أساس 

 1«.في الصنؼ، كقد أخذ األكلى كالثاني عف بيانك كأضاؼ ىك الثالثة 

يبيف راسؿ أف يفترض ارتباطو بدالة القضية إذا عرفناه مف ناحية الماصدؽ، 
كؿ دالة قضية "الصنؼ ىك كؿ األشياء التي تجعؿ قضية ما صادقة كمف ثـ تحدد 

صنفا، بالرغـ مف إذا كانت دالة القضية كاذبة دائما، يصبح الصنؼ فارغا نعني أال 
 2يككف لو أعضاء"

بحيث تصدؽ إذا عكض متغيرىا  يعني أف دالة القضية ىي التي تحد الصنؼ،
إذ فكؿ  س بأحد أعضاء الصنؼ، كتكذب إذا عكض بقيمة خارجة عف ىذا الصنؼ،

الدالة صادقة تؤلؼ الصنؼ. فمك نأخذ دالة القضية " س  قيـ الصدؽ التي تجعؿ
إنساف، كانت جميع الكائنات التي يمكف أف تكضح مكاف س لكي تتحكؿ ىذه الدالة 

أف الدالة القضكية  راسل، كبيذا يرل 3إلى قضية صادقة ىي المقصكدة بالفئة "
 يمكننا تفسيرىا أك شرحيا لكف ال يمكننا تعريفيا. 

بحيث ال  –ف " دالة قضية، كفي أم قضية ميما تعقدت فمثبل "س إنسا»
غير األفعاؿ  –يمكننا أف نتخيؿ أحد الحدكد  –تحتكم عمى متغيرات حقيقية 

                                                           
 .249سابق، ص رجع م، المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود زيدان،   - 1
 .257-256ادلرجع نفسو،  - 2
 244سابق، ص ، مرجع مقدمة في المنطق الرمزيزلمد مهران رشوان،   - 3
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إنساف" يمكننا أف نضع  سقراطقد كضع مكانو حد آخر . فبدال مف " -كالصفات
 .1«إنساف" كىكذا  2"أفبلطكف إنساف" "العدد 

أنيا جميع الحدكد التي تحقؽ دالة قضكية ىكذا يمكننا تعريؼ الفئة " عمى 
 2)دالة قضية( أيا كانت"

في مسألة البحث في نظرية الفصكؿ ال يعضد كجية نظر المفيكمية  راسلإف  
)ككتكراه(، بؿ يؤكد لنا أف المنطؽ الرياضي يقـك في مكاضع كسطى  أك الماصدقية

 بيف المفيـك البحت كالماصدؽ البحت.

الكسط ، ذلؾ ألف الفصؿ يتألؼ مف حدكد، كما يككف  تبرير مكقفو راسلحاكؿ 
معينا حيف تككف لدينا الحدكد التي يتألؼ منيا كمف ثـ فإنو ال يمكننا إقامة تعريؼ 
لمفصؿ باستخداـ الطريفة المفيكمية عمى أنو فصؿ مف المحمكالت المتعمقة بالحدكد 

صدقية، فإننا سنعرفو التي لدينا فقط، أما إذا حاكلنا تعريؼ الفصؿ بالطريقة الما
 3بتعداد حدكده كبالتالي لف نتمكف مف البحث في مسألة الفصكؿ البلمتناىية.

 الرموز األساسية المستخدمة في نظرية حساب الفصول:  -2

 أعضاء الفئة:   -1

 Z .Y. Xكنرمز ليا بالرمز  ق ، ك ، م، كالتي تقابميا الحركؼ 

 رمكز الفئات : -2

                                                           
 .54سابق، ص ، مرجع 1، جأصول الرياضياتبرتراند راسل،  - 1
 .54، ص  ادلرجع نفسو - 2
 .165سابق، ص رجع م، ، فلسفة العلوم، المنطق الرياضيماىر عبد القادر زلمد علي - 3
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، كىناؾ مف يستخدـ الحركؼ   ،ىناؾ مف يستخدـ الحركؼ اليكنانية، 
 1ىناؾ مف يرمز ليا بالحركؼ العربية أ، ب، ج.  ك   F  ،G  ،Hالحديثة ، 

 عضكية الفرد في فئة: -3

 (  كىك الحرؼ الخامس مف حركؼ اليجاء اليكنانية.رمزىا )

 الفئة الكمية: -4

 (مز )كيرمز ليا أصحاب البرنكيبيا بالر 

 الفئة الصفرية )الفارغة(: -5

  .2كىي الفئة الخالية أك عدـ اشتماليا عمى أم عضك، كيرمز ليا بالرمز  

 فئة االحتكاء )احتكاء فئة في فئة(: -6

، ىذا حسب األسمكب األكركبي في الكتابة، كفي األسمكب كيرمز ليا بالرمز 
 3ب  ، فنعبر عف احتكاء الفئة  )أ( في الفئة )ب( بالصيغة أ العربي يصبح 

 كجكد الفئة:  -7

 أج!  أك !A نرمز إلى كجكدىا بالرمز 

 رمز النفي )السمب: -8

كىك مشترؾ بيف حساب القضايا كنظرية حساب القضايا في عمميات منطقية. 
 كنرمز إليو بالرمز )~(.

                                                           
 .228سابق، ص رجع م، المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود زيدان،  - 1
 .114 -113سابق، ص  رجعم، المنطق الوضعيزكي جنيب زلمود،  - 2
 .303سابق، ص رجع م، نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد قاسم،  - 3
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 الضرب المنطقي: -9

ب ، كرمزنا لو بالرمز  ∩( في حساب الفصكؿ ، كيقرأ أ ∩كيرمز لو بالرمز )
 ).( في حساب القضايا.

 الجمع المنطقي:  -10

، كنرمز لو في حساب الفصكؿ بالرمز  ∨ زنا لو في حساب القضايا بالرمزكرم
(U.) 

 _ المساكاة:11

 نرمز ليا بالرمز )=(، فعبلمة المساكاة تربط فئتيف ليما نفس األعضاء.

كر الرمكز المستخدمة في نظرية الحساب التحميمي لمفصكؿ. تمؾ ىي بعض ص
كننتقؿ اآلف إلى القاعدة الثالثة مف قكاعد االستدالؿ عند راسؿ كىي " نظرية الحساب 

 التحميمي لمعبلقات".

 ثالاا: الحساب التحليلي للعالفـات:

، ألنيا منيج راسلنظرية العبلقات مف أىـ قضايا المنطؽ الرياضي عند 
ضركرم كأساسي في المنطؽ كالرياضيات معا، ىي شكؿ فرعا ىاما في المنطؽ 
الرياضي، كىي أكثر الفركع تقدما، كليا جانباف عند أصحاب البرنكيبيا، جانب 
رياضي كآخر منطقي، ىي ضركرية ألنو مف النظر في مسألة العبلقات تنشأ لدينا 

رة لمكجكد كلمعالـ مف حكلنا. كقد عرفت أفكار في غاية األىمية عف طبيعة النظ
؛ شرويدر، كوتشارلز بيرس، مورغان ديمسألة العبلقات بصكرة دقيقة في أبحاث 
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إال أف تفسير العبلقات في األبحاث السابقة عمى فترة رفض المذىب المثالي لـ يكف 
 1جكىريا ألسباب عديدة.

ف يدرس العبلقات ، حيمورغان ديأكؿ إشارة إلى حساب العبلقات نجدىا عند 
 2أكؿ مف ساىـ في إقامة نظرية منطقية في العبلقات. بيرسبيف الحدكد، لكف 

أف منطؽ العبلقات لو عبلقة مباشرة بالرياضيات أكثر مف منطؽ  راسليرل 
الفصكؿ أك القضايا، كأنو ال يمكف التعبير عف الحقائؽ الرياضية تعبيرا صحيحا مف 

 3منطؽ العبلقات.الناحية النظرية إال باستخداـ 

في بناء ضخـ بحيث كسع نظرية العبلقات  بيرسجيكد  شرويدرطكر 
 راسلكأضاؼ أفكارا أصيمة في منطؽ حساب القضايا كحساب المحمكؿ.  لقد قرأ 

كرأل أف منطقيما معقد كصعب لمغاية، كالسبب ىك أنيما لـ  وشرويدر بيرسمنطؽ 
نظرية كاممة  لبيانو. كلكنو الحظ أف بوليستندا إلى طرؽ بيانك بؿ استندا إلى جبر 

في حساب العبلقات، كمف ثـ عكؼ عمى كضع أسس منطقية لنظرية العبلقات 
الرمزم كيستعيف بأفكاره المنطقية، بحيث يصبح مف  بيانويستخدـ فييا مصطمح 

 4الممكف رد الرياضيات إلى المنطؽ، كتمكف مف إقامة نظرية متكاممة لمعبلقات.

بفمسفة الرياضيات كالمنطؽ الرياضي أفصح عف كجكد أنكاع  راسلإف اشتغاؿ 
مختمفة مف العبلقات تمعب دكرا ىاما في فمسفة الرياضيات بأسرىا، بؿ كتستند إلييا، 
كذلؾ ألف جزءا كبيرا مف فمسفة الرياضيات عني ببحث العبلقات، كلكؿ نكع منيا 

 استعماؿ مختمؼ عف اآلخر.

                                                           
 .186سابق، ص رجع م، فلسفة العلوم، المنطق الرياضيماىر عبد القادر زلمد علي،  - 1
 .60سابق، ص رجع م، 1، جأصول الرياضياتبرتراند راسل،  - 2
 .60ادلرجع نفسو، ص  - 3
 .266سابق، ص رجع م، المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود زيدان،  - 4
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(، كنعني أف الزكج )ق ، Couplesاج ) "ىي فصؿ األزك  راسلالعبلقة عند 
ك( أحد أعضاء صنؼ األزكاج الذم يؤلؼ العبلقة ع ، إذا كانت ق عمى عبلقة ع 
مع ك. سكؼ ال تقدـ ىذه النظرة إلى العبلقات كأصناؼ أزكاج في تناكلنا الرمزم 
فإننا نذكرىا فقط لكي تبيف أف مف الممكف فيـ معنى أف ما يحدد العبلقة ىك ما 

 . 1يا"صدقات

لكف أصحاب البرنكيبيا يضيفكف أنو يجب أف يككف لمعبلقة أيضا تعريؼ 
: يجب أف يككف لمعبلقة اتجاه معيف، أك  Senseبالمفيكـ أم أف يككف ليا معنى 
؛ كمف ثـ فعنصر الترتيب في كضع Ordered pairما عبركا عنو بالزكج المرتب 

أك ىي مجمكعة مف األزكاج  2لمعبلقة.أفراد العبلقة ىك المقصكد بالتعريؼ المفيكمي 
 المرتبة.

 أىم تصور العالفـات :  -أ

 تحميبل ألىـ تمؾ التصكرات يمكف أف نكجزىا فيما يمي: راسلدكف  

 مربع العبلقة:  -1

مربع العبلقة بأنو " تمؾ العبلقة التي تنشأ بيف حديف )ق ، ك(  راسلرؼ عي
عندما يكجد لدينا حد متكسط ع بحيث إف العبلقة التي لدينا تقـك بيف) ق، ع( كبيف 
)ع،ك( كمف أمثمة ىذا النكع مف العبلقات عبلقة "الجد لؤلب" كالتي ينظر إلييا كمربع 

 عبلقة الكالد ".

 :Domain of relationميداف العبلقة  -2

                                                           
 .268سابق ، ص رجع م، الرمزي نشأتو وتطورهالمنطق زلمود زيدان،  - 1
 .268نفسو، ص  ادلرجع - 2
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يتككف ميداف العبلقة مف كؿ " حدكد التي ليا نفس العبلقة مع شيء ما أك 
 غيره"

 النطاؽ العكسي لعبلقة ما: -3

ىك صنؼ كؿ الحدكد التي يككف شيء ما عمى عبلقة ع معيا مثؿ صنؼ ) 
 كؿ الناس الذيف ليـ آباء( 

 مجاؿ العبلقة: -4

قيا العكسي معا، فإذا كانت األبكة يتألؼ مجاؿ العبلقة مف نطاؽ العبلقة كنطا
ىي العبلقة األساسية فإف اآلباء يككنكف ميداف العبلقة أما األشياء فيككنكف ميدانيا 

 العكسي، كاآلباء كاألبناء معا ىما مجاؿ العبلقة.

 عدد العبلقة: -5

يعرؼ عدد عبلقة ما معطاه لدينا بأنو " فصؿ كؿ العبلقات المتشابية مع 
 1دينا "العبلقة التي ل

 أنواع العالفـات :  -ب

 يمكف أف نكجز أنكاع العبلقات في نكعيف أساسييف ىما:

 النوع األول: العالفـات التماثلية  

 Symmetrical relation العبلقة التماثمية: -1

» كيقكؿ في ذلؾ:  راسللكي نفيـ ىذه العبلقة البد لنا مف تعريؼ السمسمة عند 
السمسمة كممة قديمة، كمألكفة لكنني أعتقد أنني كنت أكؿ مف كضع ليا معنى 

                                                           
 .189سابق، ص رجع م، فلسفة العلوم، المنطق الرياضيماىر عبد القادر زلمد علي،  - 1



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

144 
 

مضبكطا، فالسمسمة حسب تعريفي ىي طائفة مجمكعة مف الحدكد ينظميا ترتيب 
 1«مصدره عبلقة ذات خصائص ثبلث 

تقـك بيف حديف ق ، ك بحيث يمكف أف تقـك ىي ذاتيا بيف ك.ق، كمف أمثمة 
 بلقات، المساكاة، عبلقة األخ، األخت، فإذا كاف ق = ك  فإف ك= ق .ىذه الع

 :asymmetical relationالعبلقة البلتماثمية   -2

تقـك بيف ق . ك، بحيث ال يمكف قياميا ىي ذاتيا بيف ك.ق ، كمف أىـ أمثمة 
ىذا النكع مف العبلقة، عبلقة ) أكبر مف (، ) أصغر مف (، )أسبؽ مف (، فإذا كاف 

 أب 'ك' فبل نستطيع القكؿ أف ' ك'  أب 'ق' 'ق'

 :Non – symmetrical relationالعبلقة بيف بيف  -3

ىي عبلقة قد تككف تماثمية كقد ال تككف، مف أىميا عبلقة )األخ( فإذا كاف ق 
 أخ ك ، فقد ال يككف 'ك أخ 'ق'  ألنو قد يحدث أف 'ك' أخت 'ق' .

 النوع الااني: العالفـات المتعدية

 :Transitive relationالعبلقة المتعدية  -1

كىي التي إذا كانت تقكـ بيف "ق" ككما تقكـ ذاتيا بيف "ك"، "م" فإنيا تقـك بيف 
"ق" ،"م"، كمف أمثمة ىذا النكع مف العبلقات : قبؿ ، بعد، أكثر مف، أصغر، فكؽ، 

 2اتية.كىذه العبلقات متعدية كال تماثمية مثؿ عبلقة المساكاة، أك عبلقة الذ

 :Intransitive relationالعبلقة البلزمة  -2

                                                           
 .109سابق، ص ، مرجع فلسفتي كيف تطورتبرتراندراسل،  - 1
 .270سابق، ص رجع م، المنطق الرمزي نشأتو وتطورهزلمود زيدان،  - 2
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إذا قامت عبلقة بيف "ق"، "ك"، ككما تقـك بيف "ك"،"م" لكف ال تقكـ بيف "ق"، 
"م": كمف أمثمة ىذا النكع مف العبلقات، عبلقة "كالد" ألنو إذا قمنا "ق" أب "ك"، ك 

 "أ"ب "م" فبل يعني ذلؾ أف "ق" أب "م ".

 : Non – symmetrical relationالعبلقة بيف بيف  -3

ىي قد تككت متعدية أك ال تككف، مثؿ: أخ، صديؽ لػ ، صديؽ لػػ ، مختمؼ، 
 أخ األخ ليس أخا ألنو نفس الشخص.

 أنواع العالفـات األساسية بين الحدود:  -ج

لمعبلقات أنكاع كثيرة، كلكؿ نكع منيا خصائص متعددة فضبل عما تكتسيو مف 
 مية بالنسبة لمنسؽ االستنباطي ككؿ، كمف أىـ ىذه العبلقات:أى

  One- many عبلقة كثير -1

 one -عبلقة كاحد بكاحد  -2

 عبلقة التشابو   -3

في بادئ األمر كانت دراسة راسؿ لمعبلقات دراسة رياضية، إال أف فكرة 
تخص  الثكابت المنطقية قد أكحت لو أف العبلقة ال تخص الرياضيات كحدىا، بؿ

ىذه األنكاع الثبلثة السالفة الذكر مف العبلقات ىي تمؾ »المنطؽ أيضا، إذ يقكؿ: 
التي ليا أكبر األىمية في منطقة االنتقاؿ التي تقع بيف المنطؽ كالرياضيات العادية 

»1. 

                                                           
 .110سابق، ص رجع م، فلسفتي كيف تطورتبرتراندراسل،  - 1
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إف مف أقرب المكضكعات إلى الكاقع الكجكدم العبلقات، فنظرتؾ إلى األشياء 
بينيا، كالرياضيات المعاصرة تستخدـ ىذا المفيـك استخداما ترل أف ىناؾ عبلقة فيما 

 كاضحا في قضاياىا.

إف قضايا العبلقات ىي أقرب إلى الرياضيات، كأكثر تعقيدا مف النظرية حساب 
القضايا كنظرية حساب الفئات، ألف الرياضيات امتداد لممنطؽ الذم يبنى مف أكليات 

طؽ يتزايد في التعقيد حتى يشمؿ تعد أساس حساب القضايا، كبناء صرح المن
الرياضيات، فتككف أسس الرياضيات منطقية، بمعنى أف ىناؾ نقطة ما يمتقي 

الرياضيات  راسلالمنطؽ فييا بالرياضيات، بما أف المنطؽ أكثر أكلية. فكيؼ أرجع 
 إلى أصكؿ منطقية؟
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 منطقية  أصول: تحليل الرياضيات إلى  الرابعالمبحث  

الرياضيات بأنيا "فئة تمؾ القضايا التي صكرتيا ـ حيث ؿ ك ـ  راسليعرؼ 
قضيتاف تشمبلف عمى متغير يبقى ىك ىك بعينو في القضيتيف كحيث ال تشتمؿ عمى 

 .1ثكابت غير ثكابت المنطؽ"

مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف الرياضيات صكرية، قبمية، استنباطية. مما 
الضركرة كميات تتعمؽ بالمكاف كالحركة يؤكد ككف مكضكعات الرياضيات ليست ب

كالزماف. كمف نقائص الرياضيات احتاجت لحمكؿ منطقية. كالتطكرات المتبلحقة في 
اتجاه نحك المنطؽ بالذات، ىك الذم ىيأ تماما إلى التحاـ الرياضيات بالمنطؽ 

 .راسلكالتكحيد بينيما في نسؽ مكحد عند 

لقضايا األكلية ثـ يتدرج منو إلى يبدأ بحساب ا راسلإف النسؽ المكحد عند 
حساب القضايا كعندما ينتقؿ إلى حساب الفئات كحساب العبلقات  يتدرج دكف أدنى 
فجكة أك قطع إلى تناكؿ الحساب العددم منتقبل منو إلى بقية فركع الرياضيات كما 
نسقيا المذىب الحسابي الذم لو الفضؿ األكؿ في إمكاف تسمؿ الرياضيات كميا 

 . 2مف العدد الصحيح ابتداء

 تعري  العدد وتحليلو: -أوال

يرل راسؿ أنو إذا استطاع تحميؿ العدد إلى عناصر منطقية تمكف مف رد 
الرياضيات إلى المنطؽ، كىذا يعني أنو انطمؽ في تحميمو لمرياضيات مف العدد 

 الصحيح.
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الظركؼ مييأة لتحميؿ الرياضيات إلى أسس منطقية، فكجد لدل  راسلكجد 
بيانك الرمكز المنطقية السيمة كالكاضحة، كأضاؼ إليو ثكابت منطقية كأدخؿ 
المتغيرات، كبكاسطة ىذا الجياز الرمزم استطاع رسـ الطريؽ الشتقاؽ كتحميؿ 

سيب الرياضيات إلى أسس منطقية. حيث يقكؿ " في الكقت الراىف نسمـ بتح
كلكنو يتجاكز المذىب الحسابي ألنو يستمر في التحميؿ فيرد األعداد  1الرياضيات"

 إلى أصكؿ منطقية. 

ىذه الثكابت المنطقية كالتي ىي ال معرفات في الرياضيات، فيي معرفة في 
المنطؽ ذاتو إذا أنيا" كؿ التصكرات التي يمكف أف تدؿ عمييا ألفاظ كاآلتي: 

 2ة، العبلقة..."التضمف، العضك في الفئ

تحميؿ الرياضيات إلى أسس منطقية، المقصكد بيا الرياضيات القديمة ال 
" إف الرياضيات البحتة التقميدية )الكبلسيكية( يمكف اشتقاقيا مف راسلالحديثة، يقكؿ 

 3األعداد الطبيعية " 

تعريؼ العدد بالنسبة لمرياضيات يقـك بكجو عاـ عمى أساس البلمعرفات، التي 
 رسلعف طريقيا يتـ تعريؼ ما عداىا مف الحدكد . ككاف المناطقة الرياضيكف أمثاؿ 

أف لكؿ فرع مف فركع الرياضيات، ألفاظا أكلية خاصة بو، كبكاسطة ىذه  ووايتيد
الفرع. ككانكا يركف أف الرياضيات البحتة  األلفاظ يتـ تعريؼ ما عداىا مف ألفاظ ذلؾ

بكافة فركعيا تشترؾ في مجمكعة كاحدة مف البلمعرفات األكلية، كأف ىذه 
البلمعرفات األكلية إف ىي إال المدركات الرئيسية في عمـ المنطؽ، فإذا رأيت في 
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مى قضية رياضية ألفاظا غير تمؾ األلفاظ المنطقية لـ يتـ تعريفيا لكاف ذلؾ دليبل ع
 1أنيا ليست مف قضايا الرياضيات البحتة. 

لما كانت الرياضيات البحتة التقميدية جميعيا، بما في ذلؾ اليندسة التحميمية 
يمكف النظر إلييا عمى أنيا تتألؼ برمتيا مف قضايا عف األعداد الطبيعية، بمعنى 

كيمكف أف  أف الحدكد التي نصادقيا فيما يمكف تعريفيا عف طريؽ األعداد الطبيعية،
تككف نظرياتيا مستنبطة مف خكاص تمؾ األعداد، مع إضافة قضايا المنطؽ البحت 

 .2كأفكاره في كؿ حالة

مكقؼ بيانك مف نظرية األعداد الطبيعية، كيقكؿ أننا نتطمب مف  راسليعرض 
األعداد ال مجرد تحقيؽ الصياغات الرياضية، بؿ لتنطبؽ عمى المكضكعات العادية. 

" يعني 1لنا عشرة أصابع كعيناف كأنؼ كاحدة، فالنسؽ الذم يككف فيو " نريد أف يككف
" تعني كىكذا قد يصمح لمرياضيات البحتة، كلكنو ال يناسب الحياة 2ك " 100ك 

" ك "عدد" ك "تالي" أف يككف ليا المعاني التي تسمح لنا 0اليكمية. نريد إذف مف "
 بالعدد الصحيح مف األصابع كالعيكف كاألنكؼ. 

ال يعتبر العدد فكرة بسيطة ال تقبؿ التحميؿ، بؿ يعده مركبا  راسلبلحظ أف ن
يمكف أف ينحؿ إلى عناصره البسيطة. فالعدد ليس شديد البساطة أك شديد التركيب 
بحيث يتعذر إدراكو عمى الناشئ الصغير، كلذلؾ يسيؿ عميو فيمو كنقطة ابتداء 

ـ إذا أراد بعد اكتماؿ نضجو الرياضي يمضي بعدىا إلى دراسة التركيبات الرياضية، ث
أف يفمسؼ الرياضيات، مضى في سيره كراء العدد ليكشؼ عف العناصر البسيطة 

 3التي منيا يتألؼ كيتركب.

                                                           
 .207، مرجع سابق، ص فلسفة برتراندرسلزلمد مهران رشوان،  - 1
 .207ادلرجع نفسو ، ص  - 2
 .210 -209، ص نفسو - 3



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

150 
 

في تحميمو لمعدد لـ يكف ييدؼ إلى تقديـ تعريؼ لفكرة "العدد" بكجو  راسلإف 
تتطمبيا الرياضيات. بتعريفو بالفعؿ ىك أنكاع األعداد التي  رسلعاـ، بؿ ما يقـك 

مثؿ األعداد األصمية المتناىية كاألعداد األصمية البلمتناىية كاألعداد الحقيقية 
 كىكذا.

كانت أكؿ خطكة لذلؾ ىك تعريؼ العدد األصمي، فاألعداد األصمية المتناىية 
،... ىي األعداد التي نألفيا في حياتنا اليكمية كفي 4، 3، 2، 1أك األعداد الطبيعية 

ئ الحساب، كيتـ تعريؼ مثؿ ىذه األعداد عف طريؽ النسؽ المنطقي الذم طكره مباد
مثؿ العمميات الحسابية  –، بؿ كأكثر مف ذلؾ فإف العبلقات بيف ىذه األعداد رسل

يمكف تعريفيا أيضا عف طريؽ المبادئ التي يشتمؿ عمييا  –المألكفة لمجمع كالضرب 
ف الرياضيات مشتقة مف المنطؽ أك جزءا بالفعؿ النسؽ المنطقي. كحيف يتـ ذلؾ تكك 

 1منو بيذا المعنى.

إلى تقديـ تعريؼ "العدد" بكجو عاـ، فإنو لـ يكف يقصد  راسللـ يكف ييدؼ 
بالمثؿ إلى تقديـ تعريؼ المجمكعة األشياء التي نطمؽ عمييا عددا معينا، كىذه نقطة 

عدد ىك الخاصية لطريقة "العد" في تعريؼ األعداد، "فال رسلىامة ترتبط برفض 
 المشتركة التي تميز األعداد، تماما مثؿ ككف اإلنساف الخاصية التي تميز الناس.

نما ىي حالة جزئية لعدد خاص معيف، فثبلثي   فالكثرة ليست حالة مف العدد، كا 
، 3ليست حالة جزئية لمعدد   -الرجاؿ الذيف يأتكف ثبلث، ثبلث  –الرجاؿ مثبل 

 2دد، كلكف الثبلثي ليست حالة جزئية لمعدد.حالة جزئية لمع 3كالعدد 

فالعدد الخاص ليس متطابقا مع مجمكعة الحدكد كالتي ليا ىذا العدد، فالعدد  
ليس متطابقا مع الثبلثي المككف مف أحمد كعمي، كمحمد، ألف العدد شيء  3
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مشترؾ بيف جميع الثبلثيات، أم بيف جميع األشياء التي ىي ثبلث  كيميزىا عف 
ة كىي تمؾ التي ليا ىذا غيرىا مف المجمكعات األخرل، فيك يميز مجمكعة معين

 1العدد.

 ىكذا ميزنا بيف التعريؼ بالماصدؽ ) الذم يسرد أعضاء المجمكعة أك الفئة
المراد تعريفيا(، كالتعريؼ بالمفيـك )الذم يذكر الصفة أك الصفات التي تميز أفراد 

 فئة معينة عف أفراد فئة أخرل(.

التعريؼ بفكرة "الفئة"، لؤلعداد ىك ارتباط ىذا  رسلأكؿ ما نبلحظو في تعريؼ 
فتحديد معنى العدد يتـ عمى أساس أنو فئة فئات. ثـ ينتقؿ إلى تعريؼ العدد فيقكؿ: 
"أف العدد طريقة نجمع بيا مجمكعات معينة مف تمؾ المجمكعات التي ليا عدد 
معمـك مف الحدكد. فقد نظـ جميع األزكاج في حزمة، كجميع الثبلثيات في حزمة 

ه الطريقة عمى حزمات مختمفة مف المجمكعات، كؿ حزمة كنحصؿ بيذ كىكذا،
مككنة مف جميع المجمكعات التي ليا عدد معيف مف الحدكد، ككؿ حزمة ىي فئة 
ذف فكؿ كاحد منيا ىك فئة الفئات، فالحزمة المككنة  أعضاؤىا مجمكعات أم فئات، كا 

ألزكاج مف جميع األزكاج مثبل ىي فئة فئات، ككؿ زكج فئة مف عضكيف، كحزمة ا
 2كميا فئة كميا عدد ال نياية لو مف الحدكد كؿ كاحد منيا فئة ذات عضكيف".

يعني ىذا أف كؿ حزمة مف ىذه الحزمات ىي فئة كبيرة تضـ فئات صغيرة 
"متشابية"، أم ليا نفس العدد، فحزمة األزكاج فئة كبيرة تضـ فئات صغيرة لكؿ فئة 

يؼ التالي: "عدد فئة ما ىك فئة منيا عضكيف. كعمى ذلؾ يمكننا أف نضع التعر 
 3جميع تمؾ الفئات المشابية لذلؾ العدد".

                                                           
 .108سابق، ص ، مرجع فلسفة العلومزلمد عابد جابري،  - 1
 .109 -108،ص  نفسو رجعادل - 2
 .14، مرجع سابق، ص مدخل إلى فلسفة الرياضياتبرتراندراسل ،  - 3



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

152 
 

لمعدد بأنو "أم شيء ىك عدد فئة ما ". كيعتبر  راسلىذا تعريؼ يبرر تعريؼ  
ىذا التعريؼ الكحيد الممكف ضمف التصكرات ك الحدكد األساسية لممنطؽ، كىك  راسل

 يعتمد عمى الماصدؽ.يخدـ الكجية الرياضية أكثر مف المنطقية ألنو 

عمؿ حزمة تشتمؿ عمى الفئة التي ليس  –عف طريؽ فكرة التشابو  -نستطيع 
أعضاء كستككف ىذه الحزمة ىي "الصفر"، كحزمة أخرل مف جميع الفئات التي ليا 

ثـ حزمة تتألؼ مف جميع األزكاج، كحزمة مف  "،1عضك كاحد، كىذه ستككف العدد "
الذم ذكرناه منذ قميؿ كىك أف  رسلتضح لنا تعريؼ جميع الثبلثيات كىكذا، كىنا ي

"عدد فئة ما ىك فئة جميع تمؾ الفئات المتشابية مع تمؾ الفئة"، فعدد الزكج ىك فئة 
 1حسب ىذا التعريؼ. 2جميع األزكاج، ك فئة جميع األزكاج ىك في الكاقع العدد 

لؤلعداد عمى ىذا النحك ىك في الحقيقة بمثابة تعريؼ االسـ  رسلإف "تعريؼ 
باإلشارة إلى مسماه، فمك حاكلنا أف نشرح مثبل لطفؿ صغير، كممة "أخضر" بصفات 

كبيانك في تعريؼ العدد عف طريؽ التجريد، أما إذا  كانتورمجردة لكنت تتبع طريقة 
فالمكف األخضر  معناه الفئة  أخذتو إلى بقعة خضراء، كقمنا لو أنظر إلى ىذه البقعة،

التي تشمؿ عمى جميع األشياء الممكنة بمكف شبيو بيذا المكف الذم تراه أمامؾ، فيذا 
 .2في تعريفو لمعدد رسلبعينو ما يريده 

متى نقكؿ أف المجمكعتيف تنتمياف إلى حزمة معينة؟ ككيؼ نعرؼ أف 
 لمجمكعتيف " نفس عدد األعضاء"؟

ؿ بالعد ألنو يقتضي أف نعرؼ عدد المكضكعات يرفض القك  راسلال شؾ أف 
التي نعدىا، كىذا ما يجعميا مستحيمة إذا افترضنا أف عدد المكضكعات ال متناىيا. 
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مف ىنا كاف ال بد مف كسيمة أخرل لذلؾ تتغمب عمى عيكب العد، كيككف ليا ميزة 
 الصبلحية بالنسبة لمفئات المتناىية. 

دد الزكجات أك تعدد األزكاج، لكاف مف فإذا فرضنا أف العالـ يخمك مف تع
الكاضح أف عدد األزكاج الذيف يعيشكف في أم لحظة ىك نفس عدد الزكجات تماما، 
فمسنا في حاجة إلى إحصاء لنؤكد لنا ذلؾ، بؿ كال حاجة بنا ألف نعرؼ العدد الفعمي 
ف لؤلزكاج كالزكجات، فنحف نعرؼ أف العدد ال بد كأف يككف ىك ىك  في المجمكعتي

ألف كؿ زكج لو زكجة كاحدة، كلكؿ زكجة زكج كاحد، فعبلقة الزكج كالزكجة ىي ما 
 1تسمى عبلقة كاحد بكاحد.

لتحديد ما يقصده حيف يقكؿ  رسلىنا ندرؾ بكضكح تمؾ الكسيمة التي لجأ إلييا 
"نفس عدد األعضاء"، فيككف لممجمكعتيف "نفس العدد"، إذا كاف لكؿ عضك في 

في المجمكعة األخرل، أك بعبارة أخرل إذا كاف كؿ عضك في مجمكعة عضك يقابمو 
 مجمكعة مرتبطا بعبلقة كاحد بكاحد بعضك كاحد مف أعضاء المجمكعة األخرل.

"، ففي 1أف عبلقة كاحد بكاحد يمكف تعريفيا دكف أف تفترض العدد " راسليرل 
يقدـ تعريفا ليذه العبلقة عف طريؽ اليكية دكف اإلشارة إلى  أصكؿ الرياضيات""

"كاحد" .إف عبلقة كاحد بكاحد إذا ما تحققت بيف فئتيف، أم إذا كانت إحدل الفئتيف 
ميدانيا كالفئة األخرل ميدانيا العكسي يقاؿ أنيما متشابيتاف. كالتشابو ىنا يعني أف 

كاص ثبلث: فيي انعكاسية، كتماثمية، لمفئتيف نفس عدد األعضاء، كلعبلقة التشابو خ
 كمتعدية.

 في تعريفو لمعدد مف خبلؿ الرمكز التي استعمميا كىي: بكانتور راسلتأثر 

NC  األعداد العادة 
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 Nc العدد العاد 

CI فئة 

Sim  مشابية  –تماثؿ 

D .1ىك ىك بعينو 

كلكنو ليس فئة األشياء، أم ليس  CIمثبل أف العدد "ثبلثة" ىك فئة  راسليرل 
نما ىك فئة لفئات  منتزعا مباشرة مف األشياء بحيث يككف المقصكد األكؿ منيا، كا 

فيما بينيما بالثبلثية. بعبارة أخرل نعرؼ العدد ثبلثة بالتجريد  Simكثيرة متشابية 
ية لفئة مشتركة أك متماثمة بيف فئات كثيرة كىذه الفئة المتماثمة ىي عبلقة متعد

 a.2سيمترية. إذف العدد ثبلثة ىك فئة كؿ الفئات المماثمة لػػ 

بعد ذلؾ إلى تعريؼ الصفر فالكاحد، ثـ الجمع كالضرب فتتككف  راسلينتقؿ 
التعريفيف  راسلبذلؾ سمسمة األعداد العادة. كفيما يختص بالعدديف المذككريف يعطي 

 اآلتييف كما يأتي:

 ىك فئة الخمك. الصفر ىك الفئة التي عضكىا الكحيد

 الكاحد ىك فئة كؿ الفئات ذات العضك الكاحد.

عمى عدد كبير مف قضايا الحساب عمى أساس عمميتي الجمع  راسلثـ يبرىف 
كالضرب المستمديف مف مقابمتيما في الحساب المنطقي )الكصؿ كالفصؿ(، ثـ بعد 

ة في ذلؾ يتدرج إلى استنباط كؿ فركع الرياضيات كقضاياىا كما كردت مسمسم
. إف تعريؼ العدد بيذا راسلالمذىب الحسابي الذم لو الفضؿ في تيسير ميمة 
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الشكؿ يعتبر الممر الذم يعبره المنطؽ إلى سائر أجزاء الرياضيات، فأصبحت 
 الرياضيات مف طبيعة منطقية.

لؤلعداد الطبيعية أك األعداد األصمية المتناىية، كأىـ  راسلىذا ىك تحميؿ 
ىك تحميؿ الرياضيات كردىا إلى مفاىيـ كأسس منطقية، كفي ىذا األغراض مف ىذا، 

الرد تصبح الرياضيات نسقا منطقيا استنباطيا كالمنطؽ سكاء بسكاء، كتككف بذلؾ 
ما ف جزءا مف المنطؽ، كىذا يقكدنا لمحديث عف العبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات.

 ىي حقيقة الصمة بيف المنطؽ الرياضيات؟

 بين المنطق والرياضيات :  صلةال  -ثانيا

بيف المنطؽ كالرياضيات قضية شغمت بعض الفبلسفة  العبلقةكانت قضية 
كالمناطقة، فظيرت عدة مذاىب تحاكؿ مف كجية نظرىا الخاصة بياف أكاصر 

 االرتباط بيف المنطؽ كبيف الرياضيات، كىذه المذاىب ىي : 

 مذىب التشابو الظاىرم. -1

 مذىب جبر المنطؽ. -2

 المذىب المكجيستيقي. -3 

مف خصائص المذىب المكجيستيقي أنو يؤكد أساسا أف الرياضيات البحتة كميا 
مف المنطؽ الصكرم في ىيئتو الرياضية، كأنيا امتداد لحدكده كقضاياه فيي صكرية 
مثمو كال شيء فييا غير المنطؽ الصكرم، كحتى نتفيـ ىذا المذىب البد أف نتناكؿ 

كالمنطؽ عند المذاىب السابقة لممذىب المكجيستيقي ، لنرل  الصمة بيف الرياضيات
 1معنى ىذه الصمة.
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 واقميدس أرسطوىذه الصمة تصكرىا الفبلسفة عمى أنحاء مختمفة منذ القدـ ) 
 ...(، كنبدأ ىذه المذاىب بػػ:وبيانو وفريجو بول وجورج وليبنتز وديكارت

 مذىب التشابو الظاىري : -1

يذىب أنصار ىذا المذىب أف الصمة بيف المنطؽ كالرياضيات ىي صمة تشابو 
لى الرياضيات مف جية أخرل، لبدت  ظاىرم، فإذا نظرنا إلى المنطؽ مف جية كا 

 الرياضيات شبيية بالمنطؽ لككنيما: 

 رمزياف. -أ

 صكرياف. -ب

 ميكانيكياف أك آلياف. -ج

لرياضيات يتخذ بدال مف العبارات فمعناه أف المنطؽ المعاصر كا )أ( أما الرمز
المغكية غير المحددة لتمبسيا بالمعاني المتداخمة المتشابكة، رمكزا كاضحة كغير 

 مقيدة بالمعاني المغكية كالشأف في الرياضيات.

اكتسبت الرياضيات خبلؿ تاريخيا الطكيؿ دقة فائقة بفضؿ استخداميا لممنيج 
ذا نظرنا اآلف إلى المنطؽ في صكرتو الحديثة المتطكرة، كعممنا أف  الرمزم، كا 

المسائؿ المنطقية كالتي أصبحت تقـك اآلف عمى ىيئة نسؽ استنباطي، إنما أمكف 
صياغتيا بمغة رمزية تماما كما ىك األمر في الرياضيات، ألدركنا التشابو كاضح بيف 
المنطؽ ك بيف الرياضيات مف حيث أنيما يعبراف عف مسائميا بصكرة رمزية تنأل 

 1ف كشافة األلفاظ المغكية كغمكضيا كاضطرابيا.ع
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كفائدة الرمكز في كؿ مف المنطؽ كالرياضيات فائدة مزدكجة، سيككلكجية 
كعممية، فمف الناحية السيككلكجية تعفى الرمكز الذىف مف تأمؿ الصبلت بيف 
المعاني المغكية كتصرؼ الذىف كمو إلى تأمؿ العبلقات الصكرية أك الرياضية 

 مف الناحية العممية تكسب الرمكز العمـ دقة كتجريدا كعمكما. كحدىا. ك 

الرمز ليس مستحدثا في المنطؽ، كلكف الجياز الرمزم لممنطؽ الصكرم جاء 
ناقصا ، فتتالت خطكات التطكير نحك إنضاج المنطؽ الصكرم بحيث أصبح منطقا 

طقية، كأصبح رياضيا تمكنت مف أف تستكمؿ الجياز الرمزم فتـ ترميزه لمثكابت المن
المنطؽ في صكرتو الرياضية تمؾ يجعمنا ال نعمـ إف كنا في الرياضيات أك المنطؽ 

 1بسبب التشابو الكبير بيف العمميف مف الناحية الرمزية.

فيي غير مستحدثة في المنطؽ فقد عرؼ المنطؽ منذ  ب( وأما الصورية)
"المكضكع  القدـ كيؼ يرد القضايا ميما تنكعت إلى كحدة صكرية ىي كحدة

ذا كاف المنطؽ الصكرم قد تطكر بعد  كالمحمكؿ" التي تسمح باالستنباط القياسي. كا 
ذلؾ مف حيث المكضكع كالمنيج كالغرض إال أنو ظؿ محتفظا رغـ ذلؾ بالصكرة في 

 نقائيا التاـ.

بدييي أف الرياضيات صكرية كالمنطؽ فيي ال تتجو إطبلقا إلى كقائع مادية 
باط فييا، ىذا مف جية، كمف جية أخرل فإف الرياضيات ال تعكؽ عمميات االستن

يمكف بؿ كال يجكز ليا أف تتجو نحك المنيج االستقرائي. كمعنى ىذا أف االستنباط 
جكىر العمـ الرياضي كىك أيضا جكىر المنطؽ، االستنباط ممكف في العمميف ألنيما  

 2صكرياف مجرداف كليسا مادياف بأم معنى مف معاني المادية.
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فيي كجو التشابو الثالث الناتج عف التشابييف السابقيف، ذلؾ  وأما اآللية)ج( 
ذا كاف صكريا، فإنو ال بد أف يككف آليا مثمو في ذلؾ  أنو إذا كاف المنطؽ رمزيا، كا 
مثؿ الرياضيات تماما، فإذا كنا في الرياضيات نتناكؿ العمميات عمى نحك ميكانيكي 

كنقدـ كنؤخر كفصؿ ككصؿ باألقكاس إلى غير ذلؾ  آلي فنحكؿ فييا، كنبدؿ كنسقط،
مف األساليب التي تقكـ بيا اليد فعبل بحيث نحصؿ في آخر األمر عمى النتيجة 
المطمكبة، حسب قكاعد معينة، فإننا نستطيع أف نقكـ بنفس ىذه العمميات كنحف 

 1بصدد المنطؽ ماداـ أنو صكرم مف جية، كرمزم مف جية أخرل.

ىذا المذىب إلى أنو تكجد صمة بيف المنطؽ كالرياضيات،  مف ثـ ذىب أنصار
ف كانت ىذه الصمة ظاىرية أك صمة تشابو خارجي بيف العمميف مف حيث ككنيا  كا 

 رمزياف كصكرياف كميكانيكياف.

 مذىب جبر المنطق:   -2

ظير جبر المنطؽ في عصريف متباعديف، بينيما قرف كنصؼ، فقد ظير عند 
كلكف ظمت كتاباتو فيو مجيكلة حتى اكتشؼ ىذا الجبر مف جديد عند مؤلؼ  ليبنتز
 ليبنتز، كألقى مزيدا مف الضكء عميو، بدأ الباحثكف يعكدكف إلى آراء بول جورجىك 

 الجبرية المنطقية أىمية خارقة.  ليبنتزعف جبر المنطؽ، فاكتسبت أعماؿ 

بير عنو برمكز جبرية، يرل أنصار  ىذا المذىب أف المنطؽ برمتو يمكف التع
كأنو متى أمكف القياـ بمثؿ ىذه الخطكة ، يصبح المنطؽ مجرد فرع مف فركع 
الرياضيات أك مجرد نظرية رياضية بيف النظريات الكثيرة التي ظيرت عمى ىيئة 
جبرية مثؿ جبر األعداد الرياضية كجبر األعداد التخيمية كنظرية المجاميع عند 

ؾ تككف الصمة بيف المنطؽ كالرياضيات في ضكء ىذا كغيرىا،كبذل كانتور جورج
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المذىب صمة جزء بكؿ، إذ المنطؽ عند جبريي المنطؽ جزء مف أجزاء الرياضيات 
 1كنظرية مف نظرياتيا، كىذا ىك أساس مذىب جبر المنطؽ.

 المذىب اللوجيستيقي:  -3

ىك المذىب الذم يرد الرياضيات البحتة بحذافيرىا إلى المنطؽ الصكرم، 
بالتالي فالرياضيات فرع مف فركع المنطؽ كجزء منو كامتداد لقضاياه كقكانينو، كىذا ك 

 ىك أساس النظرية المكجيستيقية. 

لـ ينجح المذىب المكجيستيقي إال بعد التطكر اليائؿ في ميداف الرياضيات مف 
جية كفي الميداف المنطقي مف جية أخرل: فيما يتعمؽ بالرياضيات أدرؾ الرياضيكف 

أنو يجب  ولوباتشفسكي ريمانفسيـ بعد ظيكر اليندسات البلإقميدية كيندسة أن
النظر مف جديد في المسائؿ اليندسية خاصة كفي المسائؿ الرياضية بكجو عاـ ، 
فعممكا عمى تنقية عمميـ الرياضي كأسسو مف األشكاؿ اليندسية، كما عممكا عمى 

 إبعاده عف الحدكس المكانية.

الرياضيات عمى أساس الحساب تساءؿ الرياضيكف كلماذا تعتمد حينما أقيمت 
الرياضيات عمى الحساب كحده دكف الحدس المكاني، ثـ أال يقـك الحساب أيضا 
عمى أساس حدس باألعداد. باإلضافة إلى أف الرياضيات قد ظيرت فييا عدة 

ـ أف نقائص كمف ثـ رأل الرياضيكف أنيـ لكي يكسبكا الرياضيات دقة أكثؽ عميي
يقيمكا نظرية الحساب نفسيا كمف كرائيا الرياضيات عمى أساس مف المنطؽ أك 
بمعنى آخر كاف عميـ أف يشتقكا الرياضيات مف المنطؽ بحيث يصبح المنطؽ أساسا 
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أكليا تشتؽ منو الرياضيات بحذافيرىا، كبحيث تخضع الرياضيات لكي تتخمص مف 
 1لممنطؽ كلقكانينو كقضاياه.نقائضيا كلكي تكتسب يقينا أكثؽ كدقة أكبر 

حينما تمكف المنطؽ مف أف يتككف عمى ىيئة نظرية استنباطية كأف يتخذ لنفسو 
المنيج الرمزم، كأف يكسع مف عبلقاتو االستنباطية، استطاع أف يككف صالحا ألف 
يشتمؿ عمى الرياضيات، أك معدا ألف يككف بمثابة الكؿ الذم تشتؽ منو الرياضيات 

 2بأكمميا.

فما ىو  ذا كاف ىذا يعبر عف مكقؼ المذىب المكجيستيقي بصفة عامة، فإ
 موقف راسل من العالقة بين المنطق والرياضيات ؟  

جاء في المكسكعة الفمسفية أف رد الرياضيات إلى المنطؽ يتضمف أكال تحميؿ 
حدكد الرياضيات األساسية كردىا إلى مفاىيـ منطقية خالصة، كثانيا إحكاـ نسؽ 

يكفؿ لنا المقدمات التي يمكف أف تستنبط منيا قضايا الرياضيات، فالجزء منطقي 
"أصكؿ الرياضيات" كأما الجزء الثاني  راسلاألكؿ مف المشركع فقد أنجز في كتاب 

 principia برنكيبيا ماتيماتيكا)أسس الرياضيات( وايتيدكراسل ففي كتاب 
mathematica 3 

أنو لمبادئ الرياضيات دائما عبلقة عامة بالفمسفة، فالرياضيات فيما  راسليرل 
يبدك تشتمؿ عمى معرفة أكلية يقينية إلى حد بعيد كمعظـ الفبلسفة يعتمد عمى 

 المعرفة األكلية.

                                                           
1
 .179، مرجع سابق، ص  أسس المنطق الرياضي وتطورهماىر عبد القادر زلمد، علي عبد ادلعطي زلمد،  - 

 180-179، ص نفسورجع ادل  - 2
3
عن اإلجنليزية فؤاد كامل، جالل العشري، عبد الرشيد الصادق، راجعها وأشرف عليها الدكتور زكي جنيب ، نقلها الموسوعة الفلسفية المختصرة - 

 .213زلمود، دار القلم، بًنوت، لبنان، ص 



 الفصل الااني:           أزمة أسس الرياضيات وظيور االتجاه المنطقـاني

161 
 

قد  أرسطولما كاف المنطؽ يعد فرعا مف الفمسفة، كلما كاف »...  راسليقكؿ  
تناكلو بالدراسة، فقد أعتبر في الجامعات مكضكعا ال يدرسو إال ذك الكفاية في المغة 
اليكنانية، كنتيجة ليذا لـ يدرس الرياضيات إال مف كاف عمى غير عمـ بالمنطؽ، كقد 

 1«، حتى اليـك مفجعا أرسطوباف ىذا الفصؿ بيف المنطؽ كالرياضيات منذ عيد 

يات أساسا تعتمد عمى الثكابت المنطقية، يرل أف الرياض راسليعني أف 
كالمتغيرات  كتستبعد مف مجاليا تحميؿ معانييا،حيث يؤكد عمى الصمة الكثيقة بيف 

 المنطؽ كالرياضيات. 

"... ينبغي أف ال يدخؿ في الرياضيات البحتة شيء ال يمكف  راسليقكؿ 
في الرياضيات مف تعريفو، فيما خبل الثكابت المنطقية. كعمى ذلؾ يجب أف ال يدخؿ 

المقدمات أك القضايا التي ال يمكف إثباتيا غير تمؾ التي تعالج فقط بالثكابت 
المنطقية كالمتغيرات " ثـ يضيؼ قائبل " ... الصمة بيف الرياضيات كالمنطؽ كثيقة 
جدا، فإف ككف جميع الثكابت الرياضية، ثكابت منطقية بيا تتعمؽ جميع المقدمات 

ة في قكليـ إف اعتقادم ىك معنى ما ذىب إليو الفبلسفالرياضية، فيذا في 
 2الرياضيات أكلية".

» تصكره لمعبلقة بيف المنطؽ كالرياضيات بشكؿ كاضح فيقكؿ: راسليكضح 
ذا شئنا التمييز بينيما فذلؾ  ... كالتمييز بيف الرياضيات كالمنطؽ أمر اختيارم كا 

اضية باإلضافة إلى جميع عمى النحك التالي: يتألؼ المنطؽ مف المقدمات الري
القضايا األخرل التي تعني فقط بالثكابت المنطقية، كبالمتغيرات التي تحقؽ التعريؼ 
الذم كضعناه لمرياضيات. كالرياضيات تتككف مف جميع نتائج المقدمات السابقة التي 
تقرر لزكما صكريا يشتمؿ عمى متغيرات، باإلضافة إلى بعض تمؾ المقدمات ذاتيا 
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مؿ ىذا الطابع كبناء عمى ىذا تككف بعض المقدمات الرياضية  مثؿ مبدأ التي تح
القياس المنطقي كقكلؾ: " إذا كانت ؽ، تمـز عنيا ؾ، تمـز عنيا ر، فإف ؽ تمـز 
عنيا ر" ىي مف الرياضيات، بينما البعض اآلخر مثؿ 'المزـك عبلقة' ىي مف 

لقمنا: إف الرياضيات  المنطؽ كليست مف الرياضيات. كلكال ما جرل عميو العرؼ
كالمنطؽ متطابقاف، كلعرفنا كبل منيما بأنيما فصؿ القضايا التي تشتمؿ فقط عمى 
متغيرات كثكابت منطقية. كلكف احترامي لمعرؼ يجعمني أفضؿ اإلبقاء عمى التمييز  

 1«السابؽ مع اعتقادم بأف بعض القضايا مشتركة بيف العمميف...  

يخية أف الرياضيات كالمنطؽ عبارة عف دراستيف يمكف القكؿ مف اعتبارات تار 
مختمفتيف تماما، لقد كانت الرياضيات متصمة بالعمـك بينما كاف المنطؽ متصبل 

 باإلغريؽ كلكف كبلىما تطكرا في العصكر الحديثة:

لقد أصبح المنطؽ أكثر رياضيا كالرياضيات أصبحت أكثر : » راسليقكؿ 
منطقية كالحاصؿ اآلف، أصبح مف المستحيؿ أف نرسـ الخط الفاصؿ بينيما، فيما 
في الكاقع شيء كاحد، كما االختبلؼ بينيما إال كاالختبلؼ بيف الصبي كالرجؿ، 

بدأنا مف مقدمات فالمنطؽ شباب الرياضيات كالرياضيات رجكلة المنطؽ... فنحف إذا 
نسمـ تماما بأنيا منتمية إلى المنطؽ، ككصمنا عف طريؽ االستنباط إلى نتائج تنتمي 

لى الرياضيات، لتبيف لنا أف ليس ىناؾ نقطة يمكف عندىا رسـ خط إبشكؿ كاضح 
 2«فاصؿ، يكضع المنطؽ عمى يساره كالرياضيات عمى يمينو 

كف أف نبدأ بمقدمات تعكد إلى المنطؽ كالرياضيات مكضكع كاحد بدليؿ أنو يم
ذا كاف »المنطؽ قطعا، كنستخمص منيا نتائج تعكد إلى الرياضيات. يقكؿ راسؿ:  كا 

ثمة مف ينكر أف لممنطؽ كالرياضيات ىكية كاحدة، فإننا نتحداه بأف نبيف لنا عند أية 
                                                           

 .107-106سابق، ص مرجع  فلسفة العلوم،زلمد عابد اجلابري،  - 1
 .201سابق، ص رجع م، مدخل إلى فلسفة الرياضياتبرتراندراسل،  - 2
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نقطة في التعاريؼ كاالستنتاجات المتتالية في مبادئ الرياضيات ينتيي المنطؽ، 
 1«دأ الرياضيات. كعندئذ يتجمى أف أم رد البد أف يككف اعتباطياكتب

أف المنطؽ كالرياضيات يمكف أف يمتحما تماما، كيتـ التكحيد بينيما  ىذا يعني
في نسؽ مكحد، كفي نطاؽ ىذا النسؽ المكحد إذا شئنا أف نعرؼ كبل منيما عمى 

 كالرجؿ.حده، لما كجدنا اختبلفا بينيما إال كاالختبلؼ بيف الصبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .11، ص 2009، 1، دار جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، طالمنطق الرياضي خالصة أثر المنطق المعاصراألخضر شريط،   - 
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 كنكضح ىذا مف خبلؿ الجدؿ التالي:

 (6الجدكؿ رقـ )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الريــاضـيـات

 البـحتـة التـطبـيقيـة

 الرمـوز  المـقدار 

 الثوابت المتغيرات  المـنفصل  المتصل 

 الهندسة 

 األشكال

 الخطوط

 قواعد الحساب

 العدد

 

 العالمات

 حروف الهجاء

 الرياضية
 .= .+≤  

 

 المنطقية

.. 

 القضية المنطقية، الرياضية

 المنطق الرياضي
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ىكذا ال نجد فرقا بيف الرياضيات كالمنطؽ ، فأكليما جزء  مف ثانييما كامتداد 
" األسس التي اعتمدت عمييا أصكؿ الرياضياتفي كتابو "  راسللو، كبيذا لما درس 

الرياضيات، فمـ يجد إال الثكابت المنطقية ، ثـ انكشفت لو الحقيقة، كىي أف 
الرياضيات كالمنطؽ متطابقاف ) شيء كاحد( ، حيث يقكؿ في مقدمة الطبعة الثانية 

ا الكتاب، إف القضية األساسية التي تجرم خبلؿ صفحات ىذ» مف ىذا الكتاب: 
كىي أف الرياضيات كالمنطؽ متطابقاف، مف القضايا التي ال أجد سببا منذ إعبلنيا 
لتعديميا )...( عمى الرغـ مف ظيكر أدلة جديدة في السنكات األخيرة ترفض رد 

 .1«الرياضيات إلى المنطؽ، فبل شيء مف ىذه األدلة حاسـ بأم حاؿ

إذا » ياضيات البحتة، إذ يقكؿ:بيذا المنطؽ أساسا تبنى عميو الر  راسلجعؿ 
كاف ىناؾ أشخاص لـ يتقبمكا بعد التطابؽ بيف المنطؽ ك الرياضيات، يمكننا أف 
نتحداىـ أف يبينكا في أم نقطة في التعاريؼ المتتالية كاالستدالالت، في كتاب 

 2«." تككف فييا نياية المنطؽ كبداية انطبلؽ الرياضيات مبادئ الرياضيات"

نطؽ الرمزم البحث في العبلقات بيف المنطؽ كالرياضيات مف أتاح بناء الم
مع  رسلزاكية جديدة، فمماذا يكجد عمماف مجرداف لمبحث في نكاتج الفكر؟ قاـ 

بدراسة ىذه المسألة، كتكصبل إلى اإلجابة القائمة أف الرياضيات كالمنطؽ  ىوايتيد
 آخر األمر شيء كاحد.

ات كالمنطؽ جد كثيقة. فإف ككف نخرج مما سبؽ بأف الصمة بيف الرياضي»
جميع الثكابت الرياضية ثكابت منطقية بيا تتعمؽ جميع المقدمات الرياضية )...( 

 3« .كالكاقع أنو عند ما نسمـ بالجياز المنطقي فالرياضيات حتما تتبعو

                                                           
 .08 -05سابق ،ص ، مرجع 1، جالرياضياتأصول برتراندراسل،  - 1
 .231، ص نفسورجع ادل، فلسفتي كيف تطورتبرتراندراسل،  - 2
 .39،ص  سابق ، مرجع1، جأصول الرياضياتبرتراندراسل،  - 3
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كمنو فإف دراسة راسؿ لفمسفة الرياضيات جعمتو ال يفرؽ بيف الرياضيات 
 البحتة، كالمنطؽ الرياضي فكبلىما رمزم، كبالتالي فيما يتبعاف نسقا منطقيا كاحدا. 
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 مقدمة:

ىك إعادة تأسيس المنطؽ في  برنكيبيا ماتيماتيكا"مف  كتاب " وىوايتيد راسلإف ىدؼ 
نسؽ صكرم، فقد فتح ىذا مجاال أكبر لمبحث في المسائؿ الرياضية. كما دفع ىذا الكثير مف 

" ىمبرت"ممثؿ "الفكر الحدسي"  ك "بروورالرياضييف إلى دراسة نسؽ برنكيبيا، كمف بينيـ "
ما رفض الحؿ ممثؿ "الفكر األكسيكمي"  ك الذيف أعاد البحث في مسألة األسس. ككؿ مني

كجعؿ  ،جعميما يعرضاف حمكال جديدة ماالمكجيستيقي الراسمي لتناسؽ عمـ الحساب، كىذا 
سؿ لفؾ النقائض المنطؽ الرياضي يتطكر، كلكف قبؿ ذلؾ سنتعرؼ عمى الحؿ الذم قدمو را

يعرؼ عنده بنظرية األنماط، كسكؼ نتعرض لما جاء في ىذه النظرية  كالذم جاء فيما
 بإيجاز.

 لبرتراندراسل  : نظرية األنماط  األولالمبحث  

المنطؽ الرياضي كما يقكـ عمى نظرية ( بعنكاف "1910عاـ ) بحثاكتب راسؿ 
(، حيث برنكيبيا ماتيماتيكانشر مع كايتيد كتابيما المسمى ب )  1910، كفي عاـ 1"األنماط

اليدؼ مف ىذا المبحث ىك التركيز عمى تحميؿ النقائض قدـ فيو راسؿ نظريتو في األنماط ، 
أسبابيا كحمكليا الممكنة، كالتركيز أكثر عمى الحؿ المقترح لحؿ أزمة أسس الرياضيات، 
الناتجة عف النقائض الرياضية، كذلؾ مف خبلؿ  نظرية األنماط، كىذا مف اإلسيامات 

 . لبرتراندراسلالفعالة 

 

 

                                                           
1 - Bertrand Russell, mathematical logic based on the teory of types, The Johns Hopkins 
University Press,1908, p 59- 102 
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 طبيعة النقـائض:: نظرية األنماط و  أوال 

لنظرية األنماط جانباف: جانب منطقي كآخر رياضي؛ كيرتبط الجانب الرياضي أكال 
بتعريؼ العدد تعريفا منطقيا بحتا، كذلؾ برده إلى تصكرات الصنؼ كالعبلقة كالمشابية، حيث 

 رسلالتي اكتشفيا  ( contradictionsيرتبط ثانيا بما يسمى المفارقات أك التناقضات )
 .كغيره

نظرية األنماط أساسا لمتغمب عمى بعض المفارقات أك التناقضات  رسلكضع 
الرياضية، التي بدت لو أثناء اشتغالو المبكر بفمسفة الرياضيات، كىي منيج لبناء المنطؽ 

إف نظرية األنماط تقدـ تحت شكؿ محاكالت » في نظرية األنماط:  راسلالرياضي ، كيقكؿ 
تتطمب )...( أف تتحكؿ إلى شكؿ أكثر حذقا حتى يمكنيا  لحؿ ممكف لمتناقض، إال أنيا

 ؟ راسل. فما ىي طبيعة النقائض عند 1«التغمب عمى جميع الصعكبات التي نكاجييا  

 " ثبلثة أنكاع مف النقائض:أصكؿ الرياضياتفي كتابو " راسليذكر 

 أ/ الرياضية

 ب/ المنطقية

 لغكية، قد تككف بسيطة أك معقدة.ج/ كالنقائض التي قد يشؾ في أنيا ترجع إلى حيؿ 

 فورتي بوراليكيقكؿ راسؿ بأنو لـ يذكر في ىذا الكتاب سكل ثبلث نقائض: نقيضة 
الخاصة بأكبر عدد ترتيبي، كالنقيضة الثانية خاصة بأكبر عدد أصمي، كالنقيضة الثالثة مف 

ف النقائض النقائض المغكم كىي المعركفة باسـ "الكذاب"، أما األكلى كالثانية فيما م
  2الرياضية. .

                                                           
 .18سابق، ص، مرجع 1، جأصول الرياضيات، برتراندراسل - 1
 .19ادلرجع نفسو، ص   - 2



 الاالث:                             التطور المعاصر للمنطق الرياضي  الفصل  

169 
 

إلى القكؿ أف النقائض المنطقية كالرياضية ليست قابمة لمتمييز ،أم ال  راسلفقد ذىب 
" فيمكف حميا بما رامزييمكننا فصؿ الكاحدة عف األخرل، أما النقائض المغكية حسب تفسير "

نطقية بأنيا تدخؿ قد نسميو بالمعنى الكاسع االعتبارات المغكية، كىذه تتميز عف المجمكعة الم
أفكارا تجريبية كتمؾ التي يقصدىا شخص ما. كما دامت ىذه األفكار ليست منطقية، فمف 
الممكف التماس حمكؿ تعتمد عمى شيء آخر خبلؼ االعتبارات المنطقية. كىذا ييسر تبسيط 

  1.كبيرنظرية األصناؼ إلى حد 

 ية كنقائض لغكية :، نقائض منطقراسلعمى العمـك ىناؾ نكعيف مف النقائض عند 

 بوراليكنقيضة  كانتورفالمنطقية فيي ترتبط بالمنطؽ كالرياضيات، مثؿ نقيضة  
، كىي التي تخص الفئات التي ال تحتكم ذاتيا. أما المغكية فيي التي ترتبط بالتعابير فورتي

، كنقيضة الكذاب. كمف جية أخرل بيف أف النقائض نكعاف بعضيا ريشاردكالمعاني مثؿ 
"بالقضايا" مثؿ "نقيضة الكذاب"، كبعضيا ترتبط بػ "دكاؿ القضايا" مثؿ "مجمكعة  ترتبط

المجمكعات التي ال تشمؿ نفسيا" كقد تحدثنا عمى تصنيؼ النقائض عند راسؿ في الفصؿ 
 األكؿ، كال داعي لتكرارىا.

إف نظرية األنماط تقدـ تحت شكؿ محاكالت لحؿ »في نظرية األنماط:  راسليقكؿ 
ممكف لمتناقض، إال أنيا تتطمب )...( أف تتحكؿ إلى شكؿ أكثر حذقا حتى يمكنيا التغمب 

 .2«عؿ كؿ الصعكبات التي نكاجييا 

كضع نظرية األنماط أساسا لمتغمب عمى بعض النقائض  راسلىذا يعني أف  
لو أثناء اشتغالو المبكر بفمسفة الرياضيات، كلكي نفيـ ىذه النظرية ال بد  المنطقية التي بدت

لفكرة "الفئة" مف حيث ارتباطيا بيذه النظرية، كىي أف  رسلأف نبدأ بنظرة سريعة عف تصكر 

                                                           
 .19سابق ، ص ، مرجع 1، جأصول الرياضياتبرتراندراسل،  - 1
 .23مرجع سابق، ص   ،اللغة المنطقية عند برتراند راسلشطوطي زلمد،  - 2
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العدد الكمي لؤلشياء في العالـ ليس كبيرا قدر عدد الفئات التي يمكف عمميا مف ىذه األشياء، 
 1" مستخمصا أف ليس ىناؾ أكبر عدد أصمي.كانتورعميو " كىذا ىك ما برىف

نصؿ بذلؾ إلى التناقض الخاص بالفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا كالذم اىتدل 
السابؽ، فقد بدا لو أف الفئة تككف أحيانا عضكا في ذاتيا  كانتوركىك يتأمؿ برىاف  راسلإليو 

تيجة، كىي أف الصنؼ ال يككف عضكا في يصؿ بنظرية إلى ن راسلكأحيانا ال تككف. إال أف 
ف دراسة نظرية األنماط ىي التي 2ذاتو ، كأف صنؼ األصناؼ ىك بدكره صنؼ جديد ، كا 

نظرية ىامة حقا في أسس التفكير ، كىي دراسة »  كانت حبل ليذا التناقض كبذلؾ أصبحت:
 «.ىامة لممنطؽ

تنتج كميا عف  أنيا ( التي يجب تجنبياLe paradoxesنقائض)لم راسليبيف تحميؿ 
التي » كيرل أف الحمقات المفرغة  (Le cercle vicieux)بعض أنكاع الحمقة المفرغة *

تنشأ مف افتراض أف مجمكعة أشياء ربما تحتكم األعضاء التي ال يمكف تعريفيا إال عف 
ذا فرضنا أف المجمكعة  ،طريؽ التجميع ككؿ فإذا أعطينا أية مجمكعة مف المكضكعات كا 

عمى كؿ، كقكلنا أف ليس لممجمكعة كبل، يعني أصبل أنو ال يمكننا صياغة عبارة دالة  تجتاز
 3«  عف جميع أعضائيا

إذا كاف تعريؼ مفيـك ما، كليكف ف، يتكقؼ عمى جميع األشياء : » بوانكاريويقكؿ 
التي نرمز إلييا 'أ' مثبل، فإف ىذا التعريؼ يمكف أف يقع في حمقة مفرغة إذا كاف ىناؾ 

                                                           
 .272سابق ، ص ، مرجع فلسفة برتراندرسلزلمد مهران رشوان،  - 1
 .272، ص  المرجع نفسوزلمد مهران رشوان،  - 2

3 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction, p 37. 
ظاىرا جيب أن يستبعد من القيم أو يسمى أحيانا "مبدأ الدور" ونصو: كل ما حيتوي متغًنا   principe du cercle vicieux) مبدأ الحلقة المفرغة -*

ل ولكن ىو نتيجة لنظرية جيب ادلمكنة لذا ادلتغًن، واحلالة اذلامة ذلذا ادلبدأ: كل ما يضم كال ، ال ميكن أن يكون عضوا يف الكل.. وىذا ادلبدأ يف نظر راسل ليس حب
 أن تتوصل إىل احلل.
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تمؾ األشياء التي رمزىا ليا بحرؼ أ ، أشياء ال يمكف تعريفيا دكف االستعانة بمفيكـ  ضمف
 .1«ف نفسو 

ىكذا مجمكعة القضايا مثبل نفترض أنيا تحتكم قضية تؤكد أك تقرر أف "كؿ القضايا 
إما صادقة  أك كاذبة "، لكف ىذا التقرير  أك التأكيد األخير ال يمكف أف يككف مشركعا ما لـ 

عبارة "كؿ القضايا" تعني تجميعا محددا معرفا مسبقا، كىذا ال يمكف إال إذا كضعت  تكف
قضايا جديدة عف طريؽ تأكيدات بخصكص "كؿ القضايا" فيجب إذا أف نقكؿ أف التأكيدات 

 2المتعمقة بػػػ "كؿ القضايا" ال معنى ليا.

 ثانيا:  تحليل النقـائض عن طريق تطبيق نظرية األنماط:

" كىي نقيضة الكذاب الكرتي عمى أقدـ مفارقة كىي تمؾ الخاصة " بإبيمند راسلاعتمد 
 كلقد أشرنا إلييا في الفصؿ السابؽ، كمفادىا:

إذا قاؿ أحد مف الناس أنا أكذب فيؿ يككف كاذبا؟ إذا كاف يكذب فعبل أم عندما يككف 
و يقكؿ ما صادقا في قكلو "أنا أكذب" فيك كاذب ألنو ال يقكؿ الصدؽ، كلكنو صادؽ ألن

يطابؽ عبارتو، كعندئذ يككف صادقا إذا كاف فعبل كاذبا، كيككف كاذبا عندما يقكؿ الصدؽ 
 3كىنا يتـ الكقكع في الحمقة المفرغة. ،كبذلؾ تنشأ النقيضة.

، كالتي نقصد بيا نقيضة مجمكعة المجمكعات، راسلنفس التحميؿ ينطبؽ عمى نقيضة 
المجمكعات تشتمؿ نفسيا أـ ال؟ فيي ال تشمؿ كالسؤاؿ المطركح ىك: ىؿ مجمكعة جميع 

ذاتيا ألنيا أكبرىا كفي الكقت نفسو ىي تشمؿ ذاتيا باعتبارىا مجمكعة كغيرىا مف 

                                                           
 .110سابق، ص ، مرجع فلسفة العلومزلمد عابد جابري،  - 1

2 - Bertrand Russell, Théorie des types logiques, revue de métaphysique et de morale, 18eme année, 
paris,1910, p18 
3
 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction, p 59 
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المجمكعات التي تشمؿ نفسيا كىذا تناقض، كمنو تؤدم حمقة مفرغة، كلتفادم الحمقة المفرغة 
 ( .  principe du cercle vicieux"بمبدأ الحمقة المفرغة"  ) راسلجاء 

 عمى النحك اآلتي: االكبلؿينص راسؿ عمى المبدأ الذم يخكلنا تجنب 

إف ما يشتمؿ عمى كؿ المجمكعة يجب أال يككف كاحد منيا، كيسمي راسؿ ىذا المبدأ 
ألنو يمكننا مف تجنب الدكر الذم تشتمؿ عميو االكبلؿ المبلمشركعة، كتسمى  ،"الدور"بمبدأ 
ج الفاسدة استنادا إلى مبدأ الدكر بأغاليط الدكر. كالحجج التي مف ذلؾ النكع قد تقكد الحج

في بعض الظركؼ إلى المتناقضات، كلكف ما يحدث غالبا أنيا قد تقكد إلى نتائج صادقة 
فعبل، مع أف الحجج أغاليط. لنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ قانكف الثالث المرفكع في الصكرة 

 اآلتية:

ايا إما صادقة أك كاذبة"، فإذا برىنا مف ىذه القضية عمى أف القانكف إما "جميع القض
صادؽ أك كاذب ألنو قضية، فإننا نقع في الدكر إف عبارة "جميع القضايا" يجب أف تحدد 
ف ما يجعميا مشركعة يجب أف يجعؿ أية عبارة عف الكؿ تقع  قبؿ أف تصبح كبل مشركعا، كا 

 1خارج ذلؾ الكؿ.

البعض منيا يرتبط بػػػ "القضايا" المنطؽ الرمزم نكعيف  نقائضكما كضح أيضا أف 
أف يجد حبل ليذه النقائض، كمف  راسلحاكؿ  كالبعض اآلخر يرتبط بػػػػػ "دكاؿ القضايا، كقد

أجؿ ذلؾ اعتمد عمى تسمسؿ األنماط كما سنكضح ذلؾ فيما بعد. فقد اىتـ راسؿ بالتعبير 
 2ف القضية. عف الدالة كتميزىا ع

" الختصار فئة كؿ الفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا فإننا ندرؾ أنو 1إذا كضعنا "
" فإنيا تعكد إلى كؿ الفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا، أم 1" عضك في "1إذا كانت "

                                                           
1
 - - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, ibid, p 37. 

2
 - ibid., p 38. 
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" فإنيا ال تعكد فئة كؿ الفئات 1". كلكنيا إذا لـ تكف عضك في "1أنيا ليست عضك في "
" عضك في 1أعضاء في ذكاتيا، كىي لذلؾ عضك في ذاتيا. كنتيجة ذلؾ إف " التي ليست

" . كىذا تناقض كاضح ينتج عف تحميؿ مفيكـ 1"  عضكا في "1" إذا ، إذا فقط لـ تكف "1"
 فئة كؿ الفئات التي ليست أضاء في ذكاتيا.

 يمكف التعبير رمزيا عمى النقيضة السابقة عمى النحك التالي:

1 (  /1 1 )  ( ~11.) 

2 ( ~ /11 )  (1 1.كتمؾ ىي صيغة عكس النقيض.) 

3 ([ /1 1 )  ( ~11 ( ~[  .  ])11 )  (1 1 تجميع ،] )1،2. 

4 ( /1 1 )  ( ~11.صيغة التكافؤ بالتعريؼ .) 

إذف االستدالؿ السابؽ سميـ، مف حيث تطبيؽ قكاعد التحكيؿ كقكاعد التعكيض كالتكافؤ 
 ،الفئات التي ليس أعضاء في ذكاتيا، كأدل إلى نتيجة تبرز بكضكح صكرة نقيضة فئة 

 1. برتراندراسلكالتي تعرؼ بنقيضة 

فمف األمكر ، عرفت بنقيضة العدد األصمي األكبر راسلىناؾ نقيضة أخرل عند 
المسمـ بيا مف طرؼ المناطقة كالرياضييف المعاصريف أف لكؿ فئة مف األشياء عددا أصميا 
معينا، كذلؾ مطابؽ في تعريؼ األعداد مف حيث ىي فئة  فئات الفئات المتماثمة. كينتج مف 
ذلؾ أف فئة كؿ األشياء في العالـ تحتكم عمى عدد مف العناصر يساكم ما يمكف أف تحتكم 

مف العناصر، كبالتالي ال يمكف الحصكؿ  عمى فئة أكبر  مف فئة كؿ األشياء عميو أية فئة 
 2المكجكدة في العالـ.

                                                           
 .237، 236، ص  2007، 1معهد ادلناىج، اجلزائر، ط، مكانة المنطق في الفلسفة التحليلية المعاصرةأمحد موساوي،  - 1
2
 .132 أمحد موساوي، ادلرجع نفسو، ص  - 
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إف ىذه النتيجة ليست صحيحة، ألنو بإمكاننا تأليؼ مجمكعات مف عناصر فئة معينة 
بحيث يككف عددىا أكبر مف عدد حدكد الفئة ذاتيا، عمى سبيؿ المثاؿ، إذا افترضنا كجكد 

تألؼ مف العناصر التالية: س ، ص، ع، فإنو يككف مف السيؿ أف نؤلؼ منيا الفئة التي ت
 الفئات الثمانية التالية:

 / فئة خالية.1

 فئات يتككف كؿ منيا مف عنصر كاحد. 3/ 2

 / )س ص (، )ص ع(، )س ع(، )س ع ص(.3 

بذلؾ نحصؿ عمى ثماني فئات بكاسطة ثبلثة عناصر، كىذا المثاؿ يبيف بكضكح 
 1أليؼ مجمكعات مف عناصر فئة معينة يزيد عددىا عمى عدد حدكد الفئة ذاتيا.إمكانية ت

يمكف القكؿ بصفة عامة إنو إذا كاف لدينا العدد "ف" مف الحدكد فإننا نستطيع تككيف 
ف" أكبر مف "ف" بحيث أف "ف" يككف أكبر مف 2ف" مف المجمكعات، كينتج عف ذلؾ أف "2"

عدد الفئات أكبر مف عدد العناصر التي تتألؼ منيا تمؾ  الصفر. كىي النتيجة التي تبيف أف
األشياء، كنتيجة ذلؾ كمو أف العدد الكمي لؤلشياء في العالـ ليس ىك العدد األكبر، كبذلؾ ال 

فئات بكاسطة  8يكجد عدد أصمي أكبر في العالـ كذلؾ ألنو إذا كاف مف الممكف تأليؼ 
" كيساكم  82إذف يككف لدينا " 8أف "ف" = ف" كبما 2ثبلثة عناصر، كذلؾ حسب القاعدة "

 2فئة، كيزداد عدد الفئات بازدياد عدد العناصر متجيا نحك البلنياية. 256

بأنماط لغكية مختمفة، أم ليست مف  بما أف النقائض بصفة عامة تنتج عف التعبير
لحؿ النقائض السابقة كغيرىا تقسيـ األشياء، إلى مرتبة  برتراندراسلالمرتبة نفسيا، فقد اقترح 

ترتيبا ىرميا، كالشيء الذم يجعؿ الفئات أك المجمكعات ال تحتؿ مرتبة كاحدة، ففئة الصـ، 
                                                           

 .238سابق ، ص ،  مرجع مكانة المنطق في الفلسفة التحليلية المعاصرةأمحد موساوي،  - 1
 تنص على أساس وجود عدد ال هنائي من اجملموعات أو الفئات أو األشياء الفردية. وىذا ادلفهوم من أصعب ادلفاىيم يف فلسفة الرياضيات. بديهية الالنهاية - 2
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كفئة القركد، كفئة الحيكانات، ال تكجد بنفس الشكؿ مف الكجكد في العالـ، إذ يتكقؼ نكع 
ئيا. فبلبد مف كجكد أعضاء فصؿ ما حتى الكجكد الذم لكؿ مف ىذه الفصكؿ عمى أعضا

، كبالتالي المغة التي تعبر عنيا إلى أنماط منطقية ذات مراتب 1يككف ىذا الفصؿ مكجكدا
مختمفة، كقد عبر عف ذلؾ بما يسمى نظرية األنماط المنطقية. لكف ما ىك المقصكد مف 

 ؟برتراندراسؿالنمط المنطقي عند 
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 : تصورات نظرية األنماط    المبحث الااني

ؿ في نظرية األنماط عمى تصكريف أساسييف ىما النمط كدالة القضية، كيقكؿ يعتمد راس
في ذلؾ: " مف أصعب المشكبلت في الفمسفة الرياضية كأعظميا أىمية ... عمى أف تصكر 

 1الصنؼ تصكر أساسي جدا..."

 مفيوم النمط: -أوال

عمى أنو  برتراندراسلالنمط في المغة ىك النمكذج أم المثاؿ، أما في المنطؽ فقد عرفو 
النمط ىك مجاؿ انطباؽ دالة قضكية أم مجمكعة األشياء التي تصمح أف تككف قيما : » 

لمدالة، عندما يككف المتغير ظاىرا )مقيدا( في قضية ما حيث تككف مجمكع قيـ المتغير 
 .2«حدد بالدالة التي تتعمؽ بيا كؿ القيـ الظاىرم تككف نمطا يت

 أكؿ مف استخدـ فكرة النمط في المنطؽ؟ راسللكف ىؿ يعتبر 

"  ىك أكؿ مف حاكؿ كبذؿ جيدا ضخما في  إقامة نظرية  شرويدر أرنستالحقيقة أف "
فقد كضع  برتراندراسلـ (،  أما 19األنماط كطبقيا عمى منطؽ الفئات ككاف ذلؾ في القرف) 

كاممة تبنى فييا فكرة النمط، مف أجؿ إزالة النقائض. كقد خصص ليا في كتاب نظرية 
حيث يرل أف ىذه النظرية بإمكانيا أف تحؿ بعض النقائض، خاصة تمؾ  البرنكيبيا فصبل،

 .3المتعمقة بػػػػ "أكبر عدد ترتيبي"

إلى اط، كما صنؼ أيضا القضايا مالمكاضيع أك األشياء أك األفراد إلى أن راسلصنؼ 
مراتب، كىذا التصنيؼ ناتج عف تصنيفو لمنقائض، نقائض خاصة بالقضايا، كأخرل خاصة 

 بالفئات كالمجمكعات، التي يمكف التعبير عنيا بالدكاؿ القضكية.
                                                           

 .121مرجع سابق، ص  ،1، جأصول الرياضياتبرتراند راسل،  - 1
2- Bertrand Russell, mathematical  logic as based on the Theory of  types ,in marsh ed , logic and 
knowledge, London, G, Allen an Unwin, 1956, p 75. 
3 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, introduction, p 37. 
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في العبارات التالية: المكاضيع األكثر  راسلتتمخص نظرية األنماط التي كضعيا 
فراد التي يمكف أف تعبر عنيا أسماء (، أم النمط الصفرم، كاأل0بساطة تشكؿ النمط )

 األعبلـ ىي التي تمثؿ النمط الصفرم.

( أم النمط األكؿ، كقضايا 1تككف الفئات التي تنتمي إلييا أسماء األعبلـ النمط )
( أم النمط الثاني، كىكذا تسمسؿ األنماط في 2القضايا كفئات الفئات ىي مف النمط )

 ح نظرية األنماط كالتالي:المراتب إلى ما ال نياية كيمكف تكضي

ف الفئات التي  إف األفراد الذيف تدؿ عمييـ أسماء األعبلـ ىـ مف النمط الصفرم، كا 
تنتمي إلييا أفراد النمط الصفرم تعكد إلى النمط األكؿ، كالفئات التي تعكد إلييا الفئات مف 

النمط الثاني تككف  النمط األكؿ تككف ضمف النمط الثاني كالفئات التي تعكد إلييا الفئات مف
 (.1( تككف ضمف النمط )ف+1–ضمف النمط الثالث، كالفئات التي تعكد إلييا الفئات مف )ف

كينتج عف تقسيـ األشياء إلى أنماط تقسيـ القضايا المعبر عنيا إلى مراتب، كبذلؾ 
 تشكؿ القضايا التي تتحدث مباشرة عف األشياء الفردية قضايا مف المرتبة الصفرية، كتشمؿ

 ىذه القضايا الذرية التي تعبر عف كقائع ذرية. كنكضح ىذا عف طريؽ الجدكؿ اآلتي:

 النمط الذي تنتمي إليو  المواضيع المنطقية
 النمط الصفرم  األفراد  الذيف تدؿ عمييـ أسماء األعبلـ

 النمط األكؿ  الفئات التي تنتمي إلييا أفراد النمط الصفرم
 النمط الثاني الفئات التي تنتمي إلييا الفئات مف النمط األكؿ 
 النمط الثالث الفئات التي تنتمي إلييا الفئات مف النمط الثاني
 (1النمط ) ف +  ( 1 -الفئات التي تنتمي إلييا الفئات مف النمط )ف 

 1أنماط الفئات.":" يمثل (2رقم ) جدول
                                                           

 239سابق ، ص رجع م مكانة المنطق في الفلسفة التحليلية المعاصرة محد موساوي،أ - 1
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تكضع القضايا في أنماط، ككذلؾ ممكف أف كمثمما تكضع الفئات في أنماط ممكف 
 تكضع الدكاؿ في أنماط ككذلؾ العبلقات.

تككف القضايا التي تعبر عف األشياء التي تعكد إلى النمط األكؿ قضايا مف المرتبة 
األكلى، كىي القضايا التي تحتكم عمى متغير مقيد تككف قيمتو أفرادا مف النمط الصفرم، 

ثمة عمى ذلؾ ما يمي: )س( )ـ س (، أك   )س( )ـ س (، كتعني أم أسماء أعبلـ، كمف األم
الدالة األكلى كؿ األشياء تككف )ـ(، كتعني الدالة الثانية بعض األشياء تككف )ـ( كتصبح 
الدالتاف السابقتاف قضيتيف عندما يستبدؿ اسـ عمـ بالمتغير المقيد. أما القضايا التي تحتكم 

يميا دكاال لمقضايا مف المرتبة األكلى فإنيا تككف القضايا عمى متغيرات مقيدة، كالتي تككف ق
 .1مف المرتبة الثانية ... كىكذا، كىذا ما يسمى بػػ " نظرية األنماط المتفرعة )المتشعبة(" 

يمكف القكؿ بصفة عامة، أف القضايا التي تحكم عمى متغيرات مقيدة تككف قيمتيا 
(، كيمكف تكضيح تقسيـ  1 –مف المرتبة )ف  دكاال لمقضايا مف المرتبة "ف" كتككف قضايا

 القضايا إلى مراتب كالتالي:

 األشياء التي تتحدث عنيا  مرتبة القضايا
 األفراد، أم األشياء مف النمط الصفرم القضايا مف المرتبة الصفرية
 القضايا مف المرتبة الصفرية القضايا مف المرتبة األكلى

تحكم  القضايا مف المرتبة الثانية التي
 عمى متغيرات مف المرتبة الصفرية

 القضايا مف األكلى

القضايا مف المرتبة )ف( أم التي تحكم 
 –عمى متغيرات قضايا مف المرتبة )ف 

1 ) 

 ( 1 -القضايا مف المرتبة )ف 

                                                           
1 - Michael Combes, fondement des mathématiques, paris ; presses universitaires de France,1971, 
p34. 
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 1يمثل :" ترتيب القضايا". (7رقم ) جدول

سنكضح مف  يمكف التصنيؼ مف خبلؿ األنماط في حالة دالة دكاؿ القضكية، كما
 خبلؿ الجدكؿ اآلتي:

 الدالة التي تتحدث عنيا الدالة القضوية
دكاؿ قضكية تحتكم عمى متغير مف  دكاؿ قضكية مف المرتبة الصفرية.

النمط الصفرم أم دكاؿ تشمؿ عمى 
 متغيرات تدؿ عمى أفراد.

 دكاؿ قضكية مف المرتبة الصفرية. دكاؿ قضكية مف المرتبة األكلى.
 دكاؿ قضكية مف المرتبة األكلى. مف المرتبة الثانية.دكاؿ قضكية 

 (1 -دكاؿ قضكية مف المرتبة )ف  دكاؿ قضكيةمف المرتبة ف.
 دكاؿ قضكية مف المرتبة ف . (. 1دكاؿ قضكية مف المرتبة) ف+

 يمثل: "ترتيب دوال القضايا". (7رقم ) جدول

راندراسؿ إبعاد النقائض السؤاؿ المطركح إلى أم يمكف بكاسطة نظرية األنماط لبرت
 السابقة الذكر؟ 

تنشأ مف إشارة القضية الكمية إلى ذاتيا أم مف  برتراندراسلالنقائض حسب كجية نظر 
انعكاساتيا عمى ذاتيا، كيستخدـ راسؿ المبدأ التالي باإلضافة إلى نظرية األنماط لتجنب 

عمى متغير مقيد ال ينبغي  : "إف ما يحتكم2النقائض السابقة، كينص ىذا المبدأ عمى ما يمي

                                                           
 .240سابق ، ص ،  مرجع مكانة المنطق في الفلسفة التحليلية المعاصرةمحد موساوي، أ - 1
2
 .241ص  ادلرجع نفسو، موساوي،أمحد   - 
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، كنسميو مبدأ الحمقة المفرغة، كيمكف التعبير عنو أكثر دقة بما 1أف يككف قيمة لذلؾ المتغير"
 .2«كؿ ما يشمؿ "كؿ" ال يمكف أف يككف كاحد ا مف الػػػ "كؿ"» يمي: 

 Variableينتج مف ىذا المبدأ أف كؿ ما يحتكم عمى متغير مقيد ) ظاىرم( 
apparente  بغي أف يعكد إلى نمط أعمى مف النمط الذم تعكد إليو القيـ التي يمكف أف ين

تككف لممتغير، كبالتالي فإف ما يسمى بعبلقة االنتماء أك عبلقة العضكية التي يعبر  عنيا 
( كالمعركؼ برمز االنتماء، إف ىذه العبلقة ال يمكف أف تقـك بيف شيئيف الرمز الرياضي )

بؿ البد أف تقـك العبلقة بيف النمط كالذم يميو مباشرة، أم البد مف  اثنيف مف النمط األكؿ،
 3قياميا بيف األشياء التي تنتمي إلى النمط األكؿ كأخرل مف النمط الثاني.

أم  راسلعمى ما اصطمح بتعريفو بنقيضة  لبرتراندراسلإذا طبقنا نظرية األنماط 
نبغي االنطبلؽ مف المبلحظة التالية: نقيضة فئة كؿ الفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا في

إف نظرية األنماط تنص عمى أف عبلقة العضكية أك عبلقة االنتماء ال تقـك بيف األشياء مف 
نمط كاحد بؿ البد أف تقـك بيف أشياء مف نمطيف متتالييف، كذلؾ ألنو إذا كانت الفئة ىي 

)ـ س (، مشتقة مف الدالة  مجمكعة األشياء التي تستكفي دالة ما مثؿ "ـ س" فإف الفئة س
 "ـ س"، كلكف بما أف الفئة ال يمكف أف تككف قيمة لدالتيا المعرفة فإف الصيغة التالية: 

 4ـ ] س )ـ س([ س تككف خالية مف المعنى حسب الشرط السابؽ الذكر.

عمى النقيضة السابقة "فئة  لراسلإف تطبيؽ المبلحظة السابقة الخاصة بنظرية األنماط 
ت ليست أعضاء في ذكاتيا" أك فئة كؿ الفئات التي ىي أعضاء في ذكاتيا، إف كؿ الفئا

القضية السابقة سكاء في صكرتيا المكجبة أك في صكرتيا السالبة تككف خالية مف المعنى. 
                                                           

1 - Bertrand Russell, mathematical  logic based on the Theory of  types , ibid, p 61. 
2 - Bertrand Russell, les paradoxes de la logique, dans revue de métaphysique et de moral, paris, 
librairie Armand colin (T. XIV , n5) 1906, p 640. 
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ذا كاف مف الجائز القكؿ أف الفئة "ف" عضكا كليست عضكا في الفئة مف المرتبة "ف   1 –كا 
الفئة مف المرتبة "ف" كليست عضكا في الفئة مف المرتبة "ف" كذلؾ "، فإنو ال يجكز القكؿ أف 

 .راسلألف مثؿ ىذا القكؿ يككف خاليا مف المعنى. كبذلؾ نقيضة 

 كيمكف تحميؿ النقيضة السابقة عف طريؽ الصياغة الرمزية التالية:

نفرض أف ىناؾ فئة كؿ الفئات التي ليست أعضاء في ذكاتيا، لنرمز إلى ىذه القضية 
 يمي: بالرمز "ف" فنحصؿ عمى ما

 س (. ~ ) س  ؽ ( / )س( )س 1

 يمي: كبكضع "ؽ" مكاف "س" كالتمثيؿ الكمي لنحصؿ عمى ما

 ؽ ( كىذا تناقض.~ )ؽ  ف(  / )ؽ 2

كيمكف انطبلقا مف المبلحظة السابقة حؿ نقيضة العدد األصمي األكبر كالتي تعبر 
 عنيا القضية التالية:

صمي أكبر"، كالتي تنتج عف الخمط بيف أنماط األشياء. عمى سبيؿ "ال كجكد لعدد أ
المثاؿ عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف لدينا العدد )ف( مف األشياء الفردية، فإف عدد الفئات التي 

"، كعدد فئات فئات األفراد التي ف2يمكف تككينيا مف أفراد ىذه الفئات يخضع لمقاعدة التالية "
 ف  22ف + 2( ...إلخ كبذلؾ نحصؿ عمى ما يمي: ف + ف 22ك ) ( ىف2يمكف تككينيا مف )

 1... إلى ما النياية، أم أنو ال يكجد عدد أصمي أكبر.

يبلحظ أنو إذا قسمنا األشياء إلى أنماط متتالية، فإننا نجد لكؿ نمط منيا عددا أصميا 
كلكف ىذا  أكبر، كىك العدد األصمي األكبر لمجمكعة العناصر التي تدخؿ في ذلؾ النمط.

                                                           
1
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العدد يككف أقؿ مف العدد األصمي لمجمكعة العناصر التي تدخؿ ذلؾ النمط الذم يميو في 
 المرتبة.

بما أف جمع أنماط مختمفة مف األشياء غير جائز، حسب نظرية األنماط لراسؿ فإنو ال 
كؿ يمكف الحديث عف العدد األصمي األكبر لؤلشياء في العالـ. كبناءا عمى ذلؾ إذا كاف الق

بكجكد عدد أصمي أكبر لكؿ نمط مف األشياء جائز فبل يجكز القكؿ بكجكد عدد أصمي أكبر 
كىكذا  1لكؿ نمط لؤلشياء كميا، كبذلؾ تحؿ نقيضة العدد األصمي األكبر لؤلشياء في العالـ.

 نمكذج لمتحميؿ المنطقي في تحميؿ النقائض المنطقية. راسلاتخذت نظرية األنماط عند 

، كلكف ما 2مكننا التصنيؼ مف خبلؿ األنماط في حالة دكاؿ القضكيةالحظنا أنو ي
 المقصكد بالدالة القضكية؟

 :الدوال القضوية  -انياث

تعد الدالة القضكية أحد التصكرات األساسية التي تقـك عمييا نظرية األنماط، فقد حاكؿ 
أف النقائض  راسلالتعبير عف النقائض المنطقية بالدكاؿ القضكية، كىذا راجع عند  راسل

 المنطقية تعكد إلى نقائض في القضايا أك دكاؿ القضايا.

داالت القضايا، كىذا راجع  مبادئ الرياضيات"في كتابيما " وراسل ىوايتيداستعمؿ 
إلى تأثرىما باألساس الرياضي، كأصؿ ىذه التسمية رياضي، كىذا راجع إلى أف كبار 

، كغيرىـ كانكا ورسل وىوايتيد وبيانو، ويدروشر  وفريجو بولمؤسسي المنطؽ الرمزم مثؿ 
التي كانت تكحي إلييـ "الصكرة المنطقية الفارغة كقيميا، بمفظتي  أساسا مف الرياضييف،

                                                           
 .246 -245سابق ، ص ،  مرجع المعاصرةمكانة المنطق في الفلسفة التحليلية أمحد موساوي،  - 1
 .49أنظر جدول ترتيب دوال القضايا ص  - 2
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. كمف ثـ أصبح المتغير الذم تككف قيمو قضايا، يسمى "بدالة 1الدالة كالقيـ مف الرياضيات"
 القضية ".

الدالة في الرياضيات تصكر يعبر عف االنفصاؿ، أك عف العبلقة بيف عنصريف في 
" إف دالة المتغير  س ، بالنسبة لمجاؿ معيف، ىي ديريشميو مجمكعتيف متعمقتيف، كيعرفيا 

 .2الكمية ص، التي تفترض قيمة محدكدة لكؿ قيمة مف قيـ س "

 مثبل "س إنساف " 

طالما أف المكضكع "س" غير محدد. أما لك استبدلنا فمثؿ ىذا القكؿ يعتبر دالة قضية 
 "، تحكلت ىذه الدالة إلى القضية التالية:سقراطبػػػػػ "س" لفظا آخر مثؿ "

 إنساف"   سقراط"

التي يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك بالكذب. ككذلؾ لك كضعنا بدال مف "س" لفظا ثانيا 
إنساف". كمف ثـ فإننا  أفالطونىي: "مثؿ " أفبلطكف" لتحكلت الدالة إلى قضية صادقة 

ننتيي إلى القكؿ بأف التعبير  "س إنساف"  دالة قضية تتحكؿ إلى قضية لك كضعنا  فييا 
 ،أرسطو، أفالطون، سقراطبدال مف الرمز "س " أم لفظ يتفؽ مع المحمكؿ  "إنساف" مثؿ 

 فنحصؿ عمى القضايا التالية:

 إنساف. سقراط -1

 إنساف أفالطون -2

 إنساف . رسطوأ -3

                                                           
 271سابق، ص ، مرجع ، أسس المنطق الرمزيعزمي إسالم - 1
 .272ادلرجع نفسو، ص  - 2
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كيككف التعبير "س إنساف " في ىذه الحالة دالة قضية ألم كاحدة مف القضايا الثبلث 
عمى حد  1السابقة، "فكأنيا إذف صكرة تخطيطية ألم كاحد مف فصؿ بأجمعو مف القضايا"

 .برتراندراسلتعبير 

ما تككف  نطمؽ عمى كؿ قيمة تحؿ محؿ المتغيرات الفردية اسـ الثكابت الفردية، كغالبا
 2أسماء أعبلـ، كما تعطى ليا رمكز خاصة بيا تمييزا ليا عف باقي رمكز النظرية.

حينما تستبدؿ بكؿ متغير في الدالة القضائية قيمة ليذا المتغير يصبح القكؿ قضية إما 
 صادقة أك كاذبة دائما. كالتعريفات الرئيسية ىي:

 القضية ىي تعبير يصدؽ أك يكذب. -1

القضائية تعبير يشتمؿ عمى متغير كاحد أك أكثر بحيث إذا استبدؿ بكؿ الدالة  -2
 متغير قيمة لو يصبح قضية.

يبلحظ أف قيـ المتغير  تتضمف حدكدا تجعؿ الدالة كاذبة، أك حدكدا تجعميا صادقة. 
    .3كقد اعتاد المناطقة أف يرمزكا إلى الجزء الثابت مف الدالة القضائية بالرمكز 

أف يعبر عف النقائض المنطقية المكجكدة في  راسللدكاؿ القضكية، أراد عف طريؽ ا
الرياضيات، كقد انتبو إلى أف الحكـ عمى "الكؿ" ىك سبب النقائض المكجكدة ، ألف "الكؿ" قد 
يعني حاالت ال منتيية، كألف "الكؿ" يحتكم عمى األجزاء، كبالتالي عمينا الحكـ عمى األجزاء 

قط بالصدؽ أك الكذب، كىذا يعني أنو ال يمكننا الحكـ عمى الدكاؿ أك الحاالت المعينة ف

                                                           
 .45سابق، ص ، مرجع 1، جأصول الرياضياتبرتراندراسل،  - 1
 .215ص  سابق،رجع م، نظريات المنطق الرمزيقاسم زلمد زلمد،  - 2
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مباشرة بالصدؽ أك الكذب في شكميا العاـ، ألف الدكاؿ القضكية تحتكم عمى متغير ظاىرم، 
 1كال يككف الحكـ عمييا إال إذا قمنا بتعييف قيميا.

دالة قضكية، مثاؿ عمى كيفية حؿ الكثير مف النقائض بالتعبير عنيا ب راسليقدـ لنا 
 يمكف أف نكرده عمى الشكؿ التالي:

ىكذا استطاع التحميؿ المنطقي المعاصر لمقضايا ) عف طريؽ دكاؿ القضايا مثبل ...( 
أف يحقؽ نسبة عالية مف الدقة في مجاؿ تحميؿ النقائض المنطقية، غير أف ىذا التعبير عف 

نقطة أساسية في تجاكز ىذه طريؽ الدالة القضكية لـ يكف الحؿ النيائي كلكنو كاف 
 النقائض.

حمؿ بدقة المنطمقات األساسية لمنطقة الرياضيات، كىذه  راسلكما رأينا مف قبؿ فإف 
  .ىي في نظرنا أىـ النتائج التي حصمنا إلييا مف خبلؿ تتبع ىذه المنطمقات

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - - Bertrand Russell, la Théorie des  of  types logiques, dan Revue de Métaphysique et de Morale. 
Presses Universities de France,T.18. n° 3, 1910, p 265 . 
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  نظرية األنماطل االتجاىات الرافضة: االثالمبحث ال

المنطؽ الرياضي ىك تأسيس نظرية البرىنة المتعمقة بمسألة األسس، ما يميز بدايات 
كىي المسألة الناتجة عف تطكر التحميؿ الرياضي ككجكد التناقضات في النظرية األكلية 

 لممجمكعات كلحؿ ىذه اإلشكالية نتطرؽ:

                   أىم االنتقـادات :            -أوال

قائض مف األنساؽ المنطقية كالرياضية، رغـ أنيا تحمؿ جاءت نظرية األنماط إلزالة الن
فإف نظرية األنماط قامت عمى بديييتيف  راسلفي طياتيا بعض الصعكبات. فحسب 

أساسيتيف، كليس ليما طابع منطقي أم ليس ىناؾ ما يبررىما مف الناحية المنطقية، أم 
 أنيما ينتمياف إلى ميداف ما بعد المنطؽ  كىما:

 نياية .بدييية البل -1

 بدييية التحكيؿ )الرد(. -2

عمى أساس كجكد عدد ال نيائي  (Axiome de l’ infini )كتنص بدييية البلنياية 
مف المجمكعات أك الفئات أك األشياء الفردية، ككذلؾ عدد ال منتيي مف أنظمة األعداد كىذا 
ما لـ يقبمو بعض الرياضييف، ألف التعدد المتزايد في األنماط بشكؿ نظرم يطرح تعقيدات 

لمنطؽ ككثرة مف فيككف لدينا كثرة مف األعداد ككثرة مف ا كثيرة لممنطؽ كالرياضيات،
الحساب كىذه الكثرة غير محدكدة. كيبلحظ أف مفيـك البلنياية مف أصعب المفاىيـ في 
فمسفة الرياضيات، فيك قائـ عمى كجية نظر فمسفية، كمف ىنا فإف النظرية )كىي نظرية 

 1األنماط( التي تقـك عمى ىذا المفيـك تستند إلى جذكر فمسفية معينة.

                                                           
1
 - Alfred north whitehead and Bertrand Russell, principia mathematica, Ibid, p 166 
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( فتنص عؿ ضركرة كضع صيغة Axiome de réductiلرد( )أما بدييية التحكيؿ )ا
منطقية أك رياضية مكاف صيغة أخرل مكافئة ليا، كلكنيا أكضح كأبسط منيا. كيبلحظ أف 
التكافؤ يقتضي التحميؿ، إذف ال يككف تكافؤ إال إذا كاف ىناؾ تحميؿ، كال يككف التحميؿ إال 

البداىة، إذف بدييية التحكيؿ ليست حيث يكجد التركيب، كمفيـك التركيب ينفي مفيـك 
 بسيطة، كبالتالي فالنتائج المستنبطة منيا ليست قائمة عمى أساس متيف.

كذلؾ بالنسبة لبدييية الرد فإف في كؿ نمط يككف كؿ فصؿ معرؼ بخاصية مف المرتبة 
( ىي دائما معرفة أيضا بخاصية مف الرتبة األكلى، كفي الحقيقة ليس ىناؾ ما يبرر 1+ )ف
 1ينطبؽ عمى ف. 1ذا األمر سكل أنو يبدكا بديييا أف ما ينطبؽ عمى النمط ف+ى

ىكذا يمكننا القكؿ أنو إذا لـ تكف نظرية األنماط قائمة عمى أسس منطقية بدييية 
كاضحة أك مبرىنة، فإف ىذا يعني أنو فييا بعض النقائص كال يمكف االعتماد عمييا في 

 عممية التحميؿ.

بدييية يضعيا راسؿ مف أجؿ بناء نظرية األنماط، كيمكف القكؿ إذف كاضح أف ىذه ال
أنيا لب كجكىر نظرية األنماط المنطقية، التي عالج بيا راسؿ مشكمة النقائض، كليس ىذا 
فحسب بؿ قدـ كمف خبلليا بدييية الرد، كي ال يترؾ مجاؿ لمشؾ لمرد المنطقي عمى المسائؿ 

التي انتابت األسس في الرياضيات، كالتي يعكد الرياضية التي طرحت عميو، أم األزمات 
 2الفضؿ في الكشؼ عف غطاء النقائض فييا إلى كانتكر كغيره مف الرياضييف.

ا إف نظرية األنماط ىذه تحؿ فعبل مشكمة النقائض، كلكنيا تثير صعكبات كثيرة، كىذ
( ك بفضؿ Quine" )كوينكمف بيف ذلؾ نجد " مف النقد، ما جعميا النظرية تتمقى الكثير

إدخاؿ بعض التعديبلت عمى نسؽ راسؿ، استطاع بناء نظرية جديدة دكف االستعانة ببديييتي 
في مكضكع النقائض المنطقية،  راسلالبلنياية ك التحكيؿ السابقتيف ، كبيا عكض نظرية 

                                                           
1
 - ibid., p 167. 
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كمف ىنا تجنب نظرية األنماط، كؿ ىذا كاف مف خبلؿ كتابو "األسس الجديدة لممنطؽ 
 الرياضي".

( كضع نظرية أطمؽ 1951، 2، ط1940كما نجده في كتابو عف "المنطؽ الرياضي" )
كذلؾ بغرض إحبلليا محؿ نظرية  Stratificationعمييا اسـ نظرية "الترتيب الطبقي" 

، كذلؾ في إطار نسؽ منطقي آخر يقـك عمى أساس منيج لممكاصفات راسلاألنماط عند 
تختفي جميع التعبيرات المتناقضة. كتقدـ ىذه  التي تختار بشكؿ مبلئـ، كفي ىذا النسؽ

اسـ "مرتبا طبقيا" كذلؾ إذا كانت  كواينالنظرية عددا مف المتغيرات، كتعبيرا أطمؽ عميو 
أف نسقو ىذا يتخمص مف  كواينالمتغيرات التي يتألؼ منيا أعدادا متتالية. كيرل 

ف المؤكد أنو يتخمص مف ، إال أنو ليس مورسل فورتي بوراليالمتناقضات التي قاؿ بيا 
نسقا لنظرية المجمكعات تقكـ عمى أساس "  كواينجميع المتناقضات الممكنة. ككذلؾ كضع 

تصنيؼ التعبيرات طبقيا " لمتخمص أيضا مف نظرية األنماط، إال أف نظريتو عف "الترتيب 
 1.رسلالمنطقي" قد جاءت في تعبيراتيا متطابقة مع تعبيرات نظرية األنماط عند 

"األسس المنطقية في كتابو  وايل فيل إريكبيف الناقديف أيضا لنظرية راسؿ نجد  مف
  رور لويس ماري"  لمباحثة الفرنسية المنطؽ كما بعد المنطؽ. كمف خبلؿ كتاب "لمرياضيات"

 لمنقد مف جانب آخر. لراسلتعرضت نظرية األنماط 

األنماط، أنيا تؤدم إلى ( بعد أف تتبع نظرية A . Dumitrui" )ديمترياستنتج "
مفارقات جديدة، كأكثر عمكمية مف المتناقضات التقميدية فيي ليست ضركرية، كأنيا غير 

 .2كافية مف أجؿ تجنب المفارقات، كاقترح حبل ليا يعتمد عمى قكاعد المنطؽ التقميدم

                                                           
، مؤسسة عبد المنطق في القرن العشرين، ادلشرف العام فهمي جدعان، مقال بعنوان : المنجزات العلمية واإلنسانية في القرن العشرينحصاد القرن،  - 1

 578 -577، ص 2002احلميد شومان، عمان، األردن، 
- .االختزال يقصد بو  رد الرياضيات إىل ادلنطق لتفادي الوقوع يف التناقض 

2 -A. Dumitrui, the antinomy  of the theory of types, interndional logic , revew, n.3.1971, p 51- 54. 
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أكسيـك فرضي أك مجرد فرضية، كليذا ال  كى االختزاؿ" أف أكسيـك كفاييسكما يرل "
يمكف تأسيس الرياضيات كصرحيا عمى أساس فرضي، كىكذا اليمكف االعتماد عميو في 

 دحض المفارقات.

" فقد كانت صريحة لمتخمي عف أكسيكـ االختزاؿ حيث رامسايأما دعكة الرياضي "
،  Cيقكؿ: " إف كؿ الدكاؿ المكجكدة في كتاب البرنكيبيا ىي حممية كمحتكاة في المتغير 

 1إذف ألكسيـك االختزاؿ "كليذا فبل حاجة 

أكد عمى أف ىناؾ تعابير  ووايتيد راسلعمى أف   (Wang hao" ) وانغ ىوكضح "
أ ىي عبارة ببل معنى،  معينة ليست صادقة كليست كاذبة، بؿ ىي ببل معنى فالعبارة أ 
 .2فيذه النظرية تؤدم إلى درجات مف الداللة يستبعد بعضيا بعضا

 المعارضة:االتجاىات     -ثانيا

نظرا لمصعكبات التي تثيرىا نظرية األنماط ىذه، كعمى الرغـ مف التعديبلت التي 
، فإنو يمكف القكؿ بصفة عامة أف المنطقانية لـ تنجح النجاح ورامزي كواينأدخميا عمييا 

الكامؿ في حؿ مشكمة األسس، كألف المنطقانية لـ تجد الحؿ النيائي كما سبؽ كأف ذكرنا 
: النزعة األكسيكماتيكية، 3األسس، ظيرت اتجاىات معارضة ليا كمف أىميا نجدلمشكمة 

 كالنزعة الصكرية.

إف ىذا االتجاه المنطقي لمرياضيات لـ يبلؽ قبكال مف بعض االتجاىات األخرل في 
ذلؾ إلى سببيف: األكؿ أف ىناؾ بعض الصعكبات التي  رسلفمسفة الرياضيات. كيرجع 

مازالت تكاجو المنطؽ الرياضي، جعمتو يبدك أقؿ يقينا مما تبدك عميو الرياضيات. كالثاني أننا 
معظـ أعماؿ  -أك ميؿ إلى تبرير- طقي لمرياضيات لكاف في ذلؾ تبرملك قابمنا األساس المن

                                                           
1 - Frédéric Nef ,Le formalisme,  en question ,le tournant des années 30, J. Vrin, Paris, 1998.p169. 
2
 - Wang hao, a survey of mathematical logic, duke university press, 1966, p 578. 
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كىذا األمر ينظر إليو كثير مف الرياضييف بعيف "، كانتور جورجبعض الرياضييف مف أمثاؿ "
 1الشؾ.

عمى أساس المفارقات التي لـ يتـ حميا، كالتي يشترؾ فييا المنطؽ، كيمثؿ ىذيف  
، كالصكريكف كعمى رأسيـ 'برووير'الخطيف المتعارضيف مف النقد الحدسيكف كعمى رأسيـ 

يات مف المنطؽ، كاستغمكا 'ىمبرت' ككؿ مف الفريقيف كاف يرفض القكؿ باشتقاؽ الرياض
، كسنأتي عمى ذكر كؿ مذىب عمى حدا. 2التناقضات في كتاب "برنكيبيا" ليبرركا رفضيـ.

 فيؿ حافظ المذىب الحدسي عمى اتساؽ الرياضيات مف خبلؿ تقديـ حمكؿ لمنقائض أـ ال؟

 المذىب الحدسي :   -1

كؿ نظرية في نقد  ( عمىintuitionnisme ") ي أال نطمؽ اسـ "النزعة الحدسيةينبغ
المعرفة تؤكد دكر الحدس في التفكير الرياضي، إذ أف ىذه الكممة أصبحت اليـك مقتصرة 

إف »" ككما يقكؿ "جكنست" : بروورعمى المذىب الرياضي لعالـ رياضي ىكلندم ىك "
 3«.النزعة الحدسية تقترح نظرية جديدة كتطبيقا عمميا جديدا لمتفكير الرياضي

حدسية بمعطيات ىي بضعة مفاىيـ ذات كضكح بدييي، كيضع تعترؼ النزعة ال
عمميات أساسية لمفكر، كىي ال تقبؿ سكل المفاىيـ الرياضية التي يمكنيا أف تبيف بالفعؿ 

أنو ال يكفي أف نثبت عدـ تناقض  بروورعممية تركيبيا عف طريؽ ىذه المعطيات، كيرل 
 يف عمى تركيبو.أحد المفاىيـ حتى نسمـ بصحتو بؿ يجب أف نككف قادر 

لقد ظيرت خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف الحالي ثبلث مدارس تحاكؿ :» ويمدريقكؿ 
الكشؼ عف أصؿ كطبيعة الرياضيات كىي المدرسة المكجيستيقية، كالمدرسة الحدسية 

                                                           
 .05سابق، ص رجع م، 1،جأصول الرياضيات برتراندراسل،   - 1
  .06، ص نفسورجع ادل برتراند راسل،  - 2
 .141 سابق، ص، مرجع المنطق وفلسفة العلومبول موي،   - 3
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كتبلمذتو الذم تناكؿ نقد قانكف الثالث  برووركالمدرسة األكسيكماتيكية كقاد المدرسة الحدسية 
 1«.1908المرفكع في مقاؿ ظير لو عاـ 

نما المعنى الكانطي  ىـ في جممتيـ يعنكف "بالحدس" ال إلى صاحب البداىة كالكضكح كا 
لمكممة، أم تمؾ التجربة الحسية أك الذىنية التي يبيحيا المكاف كالزماف كىي التجربة التي 

 .ربة العممية في العمـك الطبيعيةجتقابميا كتناظرىا الت

ذف فيي ليست صكرية بحيث تشتؽ  ىـ رياضيكف يقكلكف إف الرياضة ليا "مادة" معينة كا 
ف تمؾ المادة إنما تحتاج إلى تجربة مف نكع خاص ىي الحدس  مف المنطؽ الصكرم كا 
الرياضي، كما المنطؽ كاألكسيكماتيؾ في نظر ىؤالء إال الكسيمة العممية البلحقة 
"الستعراض" أك "شرح" أك" بسط" تمؾ الكشكؼ كالتجارب الرياضية األصيمية. فيناؾ إذف فرؽ 
كاضح بيف مناىج الرياضة كبيف عرض الرياضة كتقديميا لآلخريف. فالمنابع تجريبية أم 

 2حدسية أما العرض البلحؽ لمتجربة أم لمحدس فيك منطقي أك أكسيكماتيكي.

 وبوانكاريو كانطيستخمص مف فمسفة القدماء أمثاؿ  ىذا بالنسبة لممذىب الحدسي كما
فالمنطؽ  راسلكغيرىـ. كىذا يعني أف الرياضيات عندىـ ال تشتؽ مف المنطؽ كما ذىب 

كحده ال يكفي ، بؿ تحتاج إلى مادة في مقابؿ الصكرة، تحتاج إلى تجربة مف نكع خاص ىي 
 3الحدس التجريبي بالمفيـك الكانطي.

لى أبعد مف ذلؾ فحاكؿ أف يبرىف عمى أف االستدالؿ الرياضي ىك إ بوانكاريولقد ذىب 
 نكع مف االستقراء سماه بػػ "االستدالؿ التكرارم".

أما المنطؽ أك األكسيكماتيؾ كما سبؽ الذكر فيما كسيمة لشرح كاستعراض الكشكؼ 
اليندسية التي تقكـ عمى الحدس دكما، كلكف الصعكبة التي تعترض أنصار الحدس ىي 

                                                           
 .185سابق، صمرجع  ،وتطورهالمنطق الرياضي ماىر عبد القادر ،  - 1
 .160سابق، ص رجع مفلسفة الرياضيات، زلمد ثابت الفندي،  - 2
 .112سابق، ص ، مرجع فلسفة العلومزلمد عابد اجلابري،  - 3
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يد معنى الحدس ذاتو. فميس المقصكد بطبيعة الحؿ حدس األشياء الحسية المشخصة، تحد
بؿ ىك "رؤية مباشرة كمية " ال تقبؿ التعريؼ بأكثر مف ىذا، فيك كما يقكؿ بكانكاريو 'لغة ال 
تتعمـ' كلذلؾ يضطر الرياضي عندما يريد عرض الكشكؼ التي لمحيا بالحدس إلى استعماؿ 

 1كالبرىنة عمييا.المنطؽ في تفصيميا 

، الذم ظير وىيتنج وفايل بروورأما المذىب الحدسي الجديد فيك مذىب المعاصريف 
إثر طرح أزمة األسس، كىك المذىب الذم تعمؽ في فكرة الحدس الرياضي بحيث أخرجكا 

 مف الرياضة كؿ ما ال ينبئ عنو ذلؾ الحدس.

بكيفية عامة، عند النزعة الحديث عف نقائض نظرية المجمكعات كأسس الرياضيات 
الحدسية الجديدة ىك الحديث عف تعارض شديد مع كبل مف النزعة المنطقية كالنزعة 

 األكسيكمية.

اىتمت ىذه النزعة منذ بداية القرف العشريف بكضع حمكؿ لمسألة األسس التي طرحت 
اؿ رأم ، كيمكف إجم2عمى الفبلسفة كالرياضييف نتيجة اكتشاؼ مفارقات نظرية المجمكعات

 النزعة الحدسية الجديدة بصدد المكضكع الذم نناقشو، في نقطتيف أساسيتيف: 

 المكضكعات الرياضية.األكلى: تتعمؽ بػػ طبيعة 

 مبدأ الثالث المرفكع.دأ أساسي في المنطؽ ىك بالثانية: تتعمؽ بم

يرل الحدسيكف عامة القدماء كالجدد، أف أساس مشكمة  األكلىأما بخصكص النقطة 
نقائض في الرياضيات الحديثة ىك القكؿ بكجكد مجمكعات ال متناىية، كلذلؾ كانت تمؾ ال

النقائض في الحقيقة كالكاقع، نقائض "البلنياية" كمف ثمة فإف تجنب ىذه النقائض يستمـز 
مراجعة فكرة البلنياية. كطريقة تطبيقيا في الرياضيات المعاصرة ككأنيا مكضكع تـ بناؤه، 

                                                           
 .112ص  ،سابق، مرجع فلسفة العلومزلمد عابد اجلابري،  - 1

2 - Hervé Barreau ,L’épistémologie, Puf, Paris, 1ereedition, 1990, p 43. 
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نياية ال تقبؿ ذلؾ بالتعريؼ، إنو ال يستطيع أف يتصكر ما يتـ بناؤه عمى أنو في حيف أف البل
 1شيء مبني فعبل.

يتضح أف المخرج الذم يمتمسو الحدسيكف الجدد لمخركج مف المشكؿ الذم  ىنا مف
إف الرياضيات : » ىايتنغتطرحو النقائض ىك التمسؾ بفكرة "البناء المشيد فعبل"، يقكؿ 

ذىنية كالنظرية الرياضية تعبر عف حادثة أك ظاىرة محض تجريبية أم عف الحدسية بناءات 
 2«النجاح في تشييد بناء معيف...

كما يعترض الحدسيكف عف إمكانية رد األعداد الصماء إلى األعداد الطبيعية، أم رد 
إف اهلل خمؽ » عف أسس الرياضيات يقكؿ:  كرونوكرالمتصؿ إلى المنفصؿ. حيث نجد 

، كتمؾ في الحقيقة النتيجة الحتمية «بيعية الصحيحة، كالباقي مف صنع البشر األعداد الط
التي يريد أصحاب المنطقانية تجنبيا بأم ثمف. كلذلؾ اجتيدكا في رد األعداد الصحيحة ىذه 

 .برتراندراسلإلى المنطؽ كما رأينا مع 

طؽ عامة، ؛ مكقؼ النزعة الحدسية الجديدة ىذه مف المنالثانيةأما بخصكص النقطة 
 كمف مبدأ الثالث المرفكع خاصة، فيمكف إيجازه كما يمي:

تعتبر النزعة الحدسية الجديدة المنطؽ في الدرجة الثانية بالنسبة إلى الرياضيات كذلؾ 
ليس المنطؽ » ( في قكلو: (Heyting ىايتنغعمى العكس مف المنطقانية، كىذا ما يؤكده 
، ككيؼ يجكز ذلؾ، كىك يحتاج إلى أساس، ىك األساس الذم استندت إليو الرياضيات

فمبادئو أكثر تعقيدا كأقؿ مباشرة ككضكح مف مبادئ الرياضيات نفسيا... إف المنطؽ ىك 

                                                           
 .113سابق، ص مرجع  فلسفة العلوم،زلمد عابد اجلابري،  - 1
 .114، ص ادلرجع نفسو - 2
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. أم أف مبادئ المنطؽ أكثر 1«جزء مف الرياضيات كال يمكف النظر إليو عمى أنو أساس ليا
 غمكضا كتعقيدا كأقؿ مباشرة مف مبادئ الرياضيات. 

تأسيس نكع جديد مف المنطؽ مستكحي مف الرياضيات، منطؽ  ىايتنغلذلؾ حاكؿ 
 يرفض صبلحية مبدأ الثالث المرفكع صبلحية مطمقة، كيعبر عف مبدأ عدـ التناقض.

مبدأ الثالث لصبلحية  رفضيـيتفؽ الحدسيكف الجدد كميـ في مسألة أساسية، ىي 
ترجع كميا إلى مبدأ الثالث صبلحية مطمقة، كمعمـك أف نقائض نظرية المجمكعات  المرفكع

ما كاذبة ، فبل مكاف لقيمة ثالثة أم لحؿ ثالث.  المرفكع الذم يقرر أف القضية إما صادقة كا 

إف تطبيؽ مبدأ الثالث المرفكع ال يمكف أف يتـ دكف قيد كال شرط إال : » بروورحسب 
لكبلسيكي ، كىذا يعني أف المنطؽ ا«في مجاؿ رياضي نيائي كمحدد بكضكح أك بشكؿ جيد 

ال يعبر بصدؽ كفعالية إال عف األمكر التي تخص المجمكعات المتناىية. كعمى ذلؾ فبل 
ذف فيذا المكقؼ  برووريمكف في رأم  االعتراؼ بصحة مبدأ الثالث المرفكع بصفة مطمقة. كا 

 2مرتبط برفض المنطؽ التقميدم، كما سبؽ ذكره، كيقتضي منطقا جديدا.

تنطمؽ منو النزعة الحدسية الجديدة، كالذم يسميو الرياضي عمكما إف المبدأ الذم 
فردناف ككنزت "بدييية النزعة الحدسية " ىك  أف جميع أنكاع البلمتناىي تفمت مف قبضة 
مبدأ الثالث المرفكع، فيك ال يصمح فييا، كلكنو يحتفظ بصبلحيتو بالنسبة إلى المقادير 

 3النيائية.

                                                           
1 - Arend Heyting ,Disputation,in Paul Benacerraf, Hilary Putnam , the philosophy of mathematics 
,Cambridge, New York, 2eme edition,1983,p68. 

2
 116، ص سابقمرجع  فلسفة العلوم،زلمد عابد اجلابري،  - 

 .116، ص نفسورجع ادلزلمد عابد اجلابري،  - 3
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، كالذم شؾ في Finitismترتبط بالمذىب المسمى بالنيائية  راسلفالحدسانية حسب 
القضايا المشتممة عمى مجمكعات ال نيائية عمى أساس أنيا ال تقبؿ التحقؽ، كىذا المذىب 

 مف ذلؾ إلى رفض نظرية الحدسييف. راسل، كينتيي 1مظير مف مظاىر التجريبية

لمنطؽ القديـ، منطؽ باختصار إف النزعة الجديدة نجحت فعبل في تكسير قكالب ا
أما بالنسبة  الثنائي القيـ، كفتحت المجاؿ أماـ أنكاع أخرل مف المنطؽ متعددة القيـ، أرسطو

، ألف أنصار 2إلى ميداف الرياضيات فالحدسانية كانت عمى ىامش الرياضيات الكبلسيكية
عتبار أنيا ىذا المذىب الحدسي الجديد قطعكا أكصالو، كأخرجكا الكثير مف أجزائو اليامة با

ليست مف الرياضيات في شيء كال ينبئ عنيا الحدس، فتبقى بعد ذلؾ أجزاء الرياضيات 
 متناثرة ال يمكف جمع بعضيا إلى بعض في نسؽ مكحد لتسمى الرياضيات.

  المذىب األكسيوماتيكي )الصوري(:   -2

زعيـ االتجاه الصكرم  ىمبرت ديفيديعد فيمسكؼ الرياضيات كالمنطؽ الرياضي األلماني 
اليندسة اإلقميدية إلى نسؽ صاـر مف البديييات،  ىمبرتفي المنطؽ كالرياضيات. كقد رد 

أف  ىمبرتكاتسع ليطكؿ المعرفة كميا بحيث تصاغ عمى ىيئة أكسيكماتية )بداىية(. كما أراد 
يؤسس كيدعـ أسس الرياضيات عف طريؽ المنطؽ الرياضي. فاألكسيكماتيؾ إذف، ىك 

نظكمة مف األكليات يقـك عمييا بناء رياضي معيف، بناء يختمؼ عف بناء رياضي مماثؿ م
 باختبلؼ األكليات التي يقـك عمييا كؿ منيما.

ب المكجيستيقي، كىك ال يرل أف ىفالمذىب األكسيكماتيكي رد فعؿ مباشر عمى المذ
الطريقة المنطؽ كالرياضة نبعا كبلىما متكازييف عف نبع كاحد أسبؽ منيما ىك 

األكسيكماتيكية، أك كما يقاؿ أحيانا نبعا عف صكرية خالصة ىي األساس المشترؾ كالبعيد 

                                                           
 .07سابق، ص ، مرجع 1، جأصول الرياضياتبرتراندراسل،  - 1
 .116سابق، ص ، مرجع فلسفة العلومزلمد عابد اجلابري،  - 2
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ليما معا. أك أنيا ذات طبيعة فكقية أعني فكؽ المنطؽ كالرياضة معا، كىذا يظير أف 
المنطؽ كالرياضيات متكازييف، فبل تمايز بينيما، كما يظير أيضا الصمة الكثيقة الداخمية 

 ية بيف العمميف الشقيقيف، حيث أف مصدرىما كاحد ىك األصكؿ األكسيكماتيكية. كالبنائ

ىك الذم كضع أساس النظرية األكسيكماتيكية ككاف يريد أف  ىمبرت دافيديعتبر 
يعارض بيا االتجاه المنطقاني مف حيث الكيفية، يعني أف االتجاىاف المنطقاني 

ت بالرجكع إلى المنطؽ لكنيا كما سبؽ الذكر كاألكسيكماتيكيى يعمبلف عمى تأسيس الرياضيا
يختمفاف في الكيفية، ككؿ منيا يعارض االتجاه الحدسي أم تخميص الرياضيات مف المعاني 

اليدؼ الذم نقترحو عندما نضع »فيي قكلو  بالنشي روبيرالحدسية. كىذا ما عبر عميو 
عينية كالحدسية التي نظرية استنباطية ضمف شكؿ أكسيكماتيكي، ىك استبعاد المعاني ال

 1(«Logique abstaitاصطدـ بيا مشركع المنطؽ المجرد )

ىذا المذىب األكسيكماتيكي يحتـ عمينا البحث في مسألة النسؽ االستنباطي الذم يبدأ 
بحدكد أكلية، ىي حدكد غير معرفة كبديييات، كىذه الحدكد األكلية كالبديييات نتقبميا دكف 

ية االستنباط، كنحف نستنبط مف ىذه الحدكد األكلية القضايا المشتقة البرىنة عمييا، كنبدأ عمم
التي نستخمصيا في نظاـ تسمسمي محكـ بحيث تعتمد كؿ قضية الحقة ما سبقيا، كبحيث ال 
يختؿ نظاـ أك ترتيب أم قضية، كبحيث ال يستند في البرىنة عمى أم قضية إلى أصكؿ أك 

 2ة في إطار النسؽ االستنباطي. مسممات أك قضايا خارجة عف تمؾ المكجكد

أف تككف أصكؿ النسؽ االستنباطي منطقية كال رياضية، بؿ ذىب إلى  ىمبرتلـ يرتض 
نما ىي  قبكؿ حدكد كمسممات أكلية أخرل ال ىي إلى المنطؽ كال ىي إلى الرياضة، كا 

كمف   Nominalمستبعدة تماما عف كؿ معنى منطقي أك رياضي ألنيا مجرد رمكز اسمية 

                                                           
1 - David Hilbert, les fondements de la géométrie, édition critique avec introduction et 
compléments, préparée par Paul rossier, paris : dunod 1971, introduction ,p 10 
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" منيا تشتؽ الرياضة كالمنطؽ معا"، كىذه   pure formalismثـ تككف صكرية خالصة  
كبذلؾ سمية طريقتو  Axiomaticالحدكد أك المسممات األكلية سماىا ىمبرت باألكسيكماتيؾ 

 بالطريقة األكسيكماتيكية.

 تدرس لما كاف األكسيكماتيؾ كما يثيره مف أبحاث في شركط كضعو مف األمكر التي ال
في كؿ مف المنطؽ كالرياضة كال يدخؿ في مكضكع أم منيما فقد اصطمح ىمبرت عمى 

( تارة، Metamathematics) كراء الرياضةتسمية كؿ تمؾ األبحاث األكسيكماتيكية بما 
( تارة أخرل، فتككف بذلؾ عمـ أك بحث جديد يجتذب Metalogicكبما كراء المنطؽ )

ىك الذم كاف  ىمبرت، كمرة ثانية نقكؿ أف 1نطقية كالرياضية معاالباحثيف كيميد لمدراسات الم
القكة الدافعة كراء ىذا المستكل الجديد مف البحث، لقد أصبح اسمو مقركنا بالتطكر التاريخي 

 .2لؤلكسيكماتيؾ

بالحاجة إلى لغة دقيقة ىي لغة المنطؽ الرياضي  ىمبرتمف أجؿ ىذا اليدؼ شعر 
برنكيبيا، ككؿ ما ينبغي عميو أف يفعمو ىك تبسيط ىذه المغة التي كجدىا بصكرة سمسة في 

 بصكرة أكثر، كتكسيعيا لتفي بأغراض البرنامج الذم يدعك إليو.

مع مسممات  راسليبدأ النسؽ بحساب لمقضايا يستعمؿ الرمكز التي عرفناىا عند 
كبيرا جدا  لمتضمف كالكصؿ كالفصؿ كالنفي كالمساكاة كالعدد. كلقد جاء عدد تمؾ المسممات

التي سبؽ ذكرىا كسبب ذلؾ أف مسممات النسؽ الجديد  راسلبالقياس إلى مسممات منطؽ 
إنما قصد بيا شيء أكثر مف مجرد إقامة المنطؽ كحده إذ يجب أف يحسب فييا حساب 

 3األعداد أيضا.

                                                           
 .106سابق، ص مرجع  أصول المنطق الرياضي)لوجيستقا(،زلمد ثابت الفندي،  - 1
 . 66م، ص2015، 1ط، تر: ماىر عبد القادر زلمد علي، دار ادلعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، األكسيوماتيكروبًن بالنشي،  - 2
 . 223-222 -221ص  مرجع سابق، ،التطور المعاصر –المنطق الرياضي المفاىيم النظريات ماىر عبد القادر،  - 3
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ىذا الذىاب إلى ما كراء الحدكد كالمسممات األكلية في المنطؽ كالرياضة كبلىما يبدأ 
بكؿ حدكد كمسممات، كىذه األخير التي ال ىي إلى الرياضة كال ىي إلى المنطؽ ىي التي بق

بالتكازم كفي آف كاحد الرياضة كالمنطؽ منفصميف.  تسمى "األكسيكماتيؾ" الذم تشتؽ منو
 .1900منذ حكالي  ىمبرتالتي اتضحت في أبحاث  -الطريقة األكسيكماتيكية–كىي 

 األوليات:المسلمات أو    -أوال

 lesالمسممات أك األكليات مف خبلؿ كتابو "أسس اليندسة" ) ىمبرتقد حدد  
fondements de la géométrieكىي:  ( إلى خمس مجمكعات 

 Axiomes ) (الترابط أو)  ( أوليات االنتماء 7إلى  0) من  -0
D’appartenance ) : 

 كالمستقيـ كالمستكم، مف بينيا نذكر:ك عددىا ثمانية كىي تعبر عف ترابط بيف النقطة 

 يكجد مستقيـ يربط بيف النقطتيف أ ك ب ، عندما يشمؿ ىاتيف النقطتيف. -أ

 1. التي تقع عمى استقامة كاحدة يكجد مستكم كاحد تنتمي إليو ثبلث نقاط أ ب جػػ -ب

  (  Axiomes D’ordre)( أوليات الترتيب )أو التوزيع(  9إلى  0) من  -6

ألكليات تسمح لنا بإثبات ترتيب نقاط عمى استقامة كاحدة، تقع في مستكم إف ىذه ا
 كاحد.

إذا كانت نقطة ب تقع بيف النقطة أ ك النقطة جػ، تككف النقاط أ ب جػ تنتمي إلى  -أ
 2المستقيـ، ك ب مكجكدة فيو بيف أ ك جػػ .

 
                                                           

1 - David Hilbert, les fondements de la géométrie, Ibid, p 11-12. 
2 - Ibid, p 14. 
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 (:Axiomes de congruence( أوليات التوافق )التطابق( ) 5إلى  0) من  -3

 كىي تحدد مفيـك التطابؽ.

إذا كاف أ ك ب نقطتيف مف مستقيـ ؾ، ك جػػ نقطة مف ىذا المستقيـ أك مف مستقيـ  -أ
آخر  ؿ مف جانب معيف مف ؿ ، يمكننا إيجاد نقطة د ، بحيث تككف القطعة المستقيمة أ ب 

 1  .مطابقة )أك مساكية( لمقطعة المستقيمة جػ د، كنكتب: أب = جػ  د

:نفيـ منيا  (Axiomes des paralléles( أوليات التوازي ) 5إلى  0 ) من -9
 2أنو مف نقطة خارج مستقيـ يمكننا رسـ مكاز كاحد فقط. 

إحداىما تتعمؽ (:Axiomes de continuité( أوليتي االتصال ) 6و 0)  -5
 ، كالثانية تتعمؽ باالستقامة الخطية.أرخميدسببدييية 

شركط ىامة كمشيكرة لكضع األكسيكماتيؾ قد سبؽ ذكرىا كىي  ىمبرتىكذا يضع 
 "،أسس اليندسةشركط تأسيس المسممات في اليندسة، كالتي جاء بيا مف خبلؿ كتابو "

 لمبرىنة عمى نظريات اليندسة.

 ثانيا: شروط اختيار البديييات:

فيي جياز مف الرمكز ال شيء فيو  ىمبرتإف الطريقة األكسيكماتيكية التي يدعك إلييا 
نما كؿ شيء يسير كفؽ القكاعد الصكرية الدقيقة. اختيار البديييات  يكجد بصكرة عرضية، كا 
في ىذه الطريقة يخضع لشركط ثبلث كىي: االستقبلؿ، كاإلشباع كعدـ التناقض، كعدـ 

 التناقض.

 

                                                           
1 - Ibid, p 20.  
2 - Ibid, p 39 



 الاالث:                             التطور المعاصر للمنطق الرياضي  الفصل  

200 
 

 شرط االستقـالل:  -1

أصكلو مستقمة عف بعضيا البعض، كىذا معنى ىذا الشرط أف تككف مسممات النسؽ أك 
الشرط ىاـ كأساسي ألنو لك تداخمت األصكؿ األكلى ألدل ىذا إلى تداخؿ كغمكض فيما 

 يتعمؽ بالقضايا التي نستنبطيا كميا مف ىذه األصكؿ األكسيكماتيكية المتداخمة.

 شرط اإلشباع: -2

أف تككف كافية  أف الحدكد أك األصكؿ األكلى أك المسممات يجب ىمبرتيقصد بو 
بحيث تسمح لنا بإجراء كؿ عمميات االستنباط في النسؽ المكضكعة لو أم تسمح لنا 
باستنباط المبرىنات مف ىذه النظرية التي لدينا. كمعنى ىذا كمو أف المسممات أك األصكؿ 
المكضكعة األكلى يجب أف تككف كافية لبلستنباط بحيث ال تزيد كال تنقص، ألنيا لك نقصت 

أمكف إتماـ عمميات االستنباط ، كلك زادت لتعطمت بعض األصكؿ التي ال حاجة لنا لما 
 إلييا.

 شرط عدم التنافض:  -3

بيذا الشرط أف مسممات النسؽ أك أصكلو األكلى يجب أف تككف غير  ىمبرتيعني 
متناقضة فيما بينيا. كىذا الشرط يعد مف أىـ الشركط عمى اإلطبلؽ في أم نسؽ بدييي، 

ضا أصعب الشركط. ألنو لك كانت األصكؿ األكلى متناقضة فيما بينيا لكانت كىك أي
 1القضايا المستنبطة مف ىذه األصكؿ متناقضة أيضا.

قد عاد إلى المنطؽ، ألف مبدأ عدـ التناقض مف أىـ  ىمبرتكبيذا الشرط األخير يككف 
مف ىذا النكع،  قكانيف المنطؽ، فالمنطؽ إذف مفركض مقدما في كؿ محاكلة أكسيكماتيكية

في أقكالو مف حيث أف ضمف أصكلو شرطا منطقيا. كلذلؾ ترل  ىمبرتىكذا تناقض 
 المنطقانية أف ىذا المذىب مكمؿ ليا.

                                                           
 .184 -183سابق، ص ، مرجع وتطوره أسس المنطق الرياضي ماىر عبد القادر،- 1
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أنو مف الممكف التغمب عمى النقائض دكف التضحية بأم شيء مف  زرمموكما يرل 
كالكسيمة إلى ذلؾ  الرياضيات الكبلسيكية، كدكف المجكء إلى تعقيدات منطقية كما فعؿ راسؿ،

ىي االنطبلؽ مف عدد مف المسممات تسمح بتحديد مفيكـ المجمكعة بشكؿ ال يسمح ببناء 
 1المجمكعة المتناقضة.

لكف ىناؾ أيضا اعتراضات كجيية عمى ىذا المذىب، فبدال مف أف يعالج مسألة عدـ 
يار مسممات تناقض الرياضيات مباشرة في نطاؽ الرياضيات القائمة فعبل، اتجو إلى اخت

بعيدة تنتج الرياضيات كالمنطؽ سكيا، كما أف مجرد اختيارىا دكف غيرىا تظؿ مسألة غيبية 
 كربما ترجع إلى حدس رياضي بعيد أممى ذلؾ االختيار دكف غيره .

فيرل أف   أصكؿ الرياضيات"في مقدمة الطبعة الثانية مف كتابو " ىمبرت راسليناقش 
في مجاؿ العدد، حيث ترؾ  ىمبرتالتفسير الصكرم لمرياضيات ليس جديدا كما قدمو 

( قد يؤخذ ليعني أم عدد صحيح متناه، دكف 0األعداد الصحيحة بغير تعريؼ،مثؿ الرمز )
" كاذبة، كىكذا تصبح الرمكز الدالة عمى أعداد ىمبرتأف يجعؿ ذلؾ أم بدييية مف بديييات "

الصكريكف ىنا بصانع الساعات الذم يستيكيو  راسلإلى حد بعيد، كيشبو رمكزا غامضة 
صنع ساعات ذات شكؿ جميؿ، فيغفؿ عف غرضو األصمي الذم مف أجميا صنعت، كىي 

 2أنيا تدلنا عمى الكقت، كال يضع بداخميا أم آالت.

ىذه رغـ أنيا قد أثارت الكثير مف النقاش كالحكار بيف  ىمبرتالحؽ أف أبحاث 
طقييف كالرياضييف عمى حد سكاء، إال أنيا أسيمت إسياما كبيرا في تكضيح أسس المن

                                                           
 .117سابق، ص ، مرجع فلسفة العومزلمد عابد اجلابري،  - 1
 .06سابق، ص  مرجع، 1،ج أصول الرياضياتبرتراندراسل،  - 2
 وىيتنج weyl  وفايل  Brouwer،يعتنقو رياضيون من أمثال بروور 1850مصطلح جديد من أصل بريطاين، استخدم ألول مرة يف سنة  الحدسانية*

Heyting يف أدلانيا وجيل أقدم منهم من أمثال بوانكاريو poincaré   ولوبيجLebesge وبًنBaire .وأىم ما مييز ىذه النزعة أهنا ترفض مبدأ  يف فرنسا
 ث ادلرفوع وتعتربه غًن ضروري يف الرياضيات وادلنطق، وىذا الرفض عصب نظريتهم.الثال
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المنطؽ الرياضي، كأسيمت أيضا في ظيكر مباحث جديدة، كالتي تعد مف أىـ المباحث 
 الفمسفية المعاصرة كىي: "ما بعد المنطؽ" ك"ما بعد الرياضيات"

 رت: ثالاا: النسق الصوري الخاص بمنطق حساب القضايا عند ىلب

 وراسل وايتيدتتخذ مسار البرنكسبيا أم نسؽ  ىمبرتإف نظرية حساب القضايا عند 
 كتتككف مف:

 الاوابت األولية:  -أ

 ، كىي النفي كالفصؿ كمف خبلليما تـ تعريؼ الثكابت األخرل: الكصؿ، كالمزـك
 كالتكافؤ:

 النفي: أك السمب كيرمز لو بالرمز    -1

 الفصؿ : كيرمز لو بالرمز   -2

 الكصؿ: كيرمز لو بالرمز   -3

 اإللزاـ ) التضمف(: كيرمز ليا بالرمز   -4

 التكافؤ : كيرمز لو بالرمز   -5

6-   ، ، .) 1، متغيرات قضائية يمكف أف تأخذ قيمتيف )صادؽ ، كاذب 

تبدأ مف األفكار االبتدائية كىي ذاتيا األفكار التي بدأ منيا رسؿ، فيما  ىمبرتإف نظرية 
 q p.... بدال مفy،x ،zعدا الرمكز التي استخدميا لممتغيرات، فقد كضع ىمبرت الرمكز ،

 ،... ككذلؾ رمز لمكصؿ كالتضمف كالتكافؤ برمكز جديدة.

 فـائمة البديييات )األكسيومات(: -ب
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البديييات األربع التالية كالتي تعد بمثابة قضايا صادقة أك ىي  ىمبرتيضع نسؽ 
 تحصيؿ حاصؿ كىي: 

1-  A A  A 

2-  A  A  A  

3- A B  B A 

4-) A  B( )C  A  CB ( 

إف البديييات التي حددىا ىمبرت تستخدـ التضمف كالفصؿ عمى حيف أف بديييات راسؿ 
 1التضمف كالفصؿ.تستخدـ فكرة السمب باإلضافة إلى 

 فواعد االستنباط أو  االستدالل أو االشتقـاق: -ج

في شكؿ الرمزية لمقكاعد األساسية لبلستدالؿ، لكف لـ يتمكف مف إجراء  ىمبرتعدؿ 
، كبذا فإف فكرة التضمف تظؿ رسل وىوايتيد البرنكيبياتعديؿ عمى فكرة التضمف التي أكدعيا 

ىمبرت. لقد انصب التعديؿ إذف عمى الرمزية كلـ كما ىي الفكرة المحكرية حتى في نسؽ 
 يتجاكزىا إلى النسؽ. كتنحصر  ىذه القكاعد في :

 (:Substitutionالقـاعدة األولى  فـاعدة االستبدال)التعويض(  ) 

ىي قاعدة تقكؿ إنو يمكف في أية صيغة مف المنطؽ أف يعكض عف رمز فييا ،أك تقـك 
أخرل تساكييا في قيمة الصدؽ. مثؿ ؿ حيثما كجد  عمى استبداؿ صيغة رمزية بصيغة رمزية

ما   بصيغة أخرل تعادلو صدقا أك كذبا. مثبل في الصيغة ؿ  ؿ )كتقرأ ؿ إما صادقة كا 
 كاذبة(   كيمكف التعكيض عف ؿ بالصيغة نفسيا عمى الكجو اآلتي:

                                                           
1
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 ؿ(   )ؿ    ؿ(   )ؿ 

 القـاعدة الاانية فـاعدة إثبات التالي: 

ف لـ يكف مصرح بيا كمؤداىا أنؾ إذا عممت  ىي قاعدة مستعممة في العمـك الرمزية كا 
ب مف قكانيف المنطؽ، فإف تستطيع أف تستنتج ثبكت ب بمفردىا كقانكف  أف أ ككذلؾ أ 
كيمكف  (،Séparationيسمي ىذه القاعدة بقاعدة الفصؿ أك التفريؽ ) كافييسأيضا، ككاف 

 كضع ىذه القاعدة في الصكرة الرمزية اآلتية: 

 ب إذف أ. أ، أ 

 1ب قضية كبرل. حيث: أ قضية صغرل ك أ 

فاإلضافة إلى قاعدة التعكيض أك االستبداؿ كقاعدة إثبات التالي، نجد قاعدتيف 
 إضافيتيف، كىذا بالنسبة لقكاعد االستدالؿ الخاصة بحساب المحمكؿ، كىما:

 : إذا كانت تقديـ الخاصة بػػػػ قاعدة ال – 1

  A B (X)  A  x B (X)  

 : إذا كانتقاعدة الفصؿ الخاص بػػػػػ  -2

  A (X) B ]  X  A(X) [   B 

كاكتفينا بحساب القضايا األكلية ألنو كالقاعدة التي يبنى عمييا البناء المنطقي كمو 
الصكرم لحساب القضايا أف الرياضي باعتباره نسقا استنباطيا، كنبلحظ مف خبلؿ النسؽ 

يبرىف عمى صدؽ الصيغة مف خبلؿ اعتماده عمى صيغ أخرل، بعد أف يجرم تغييرات 
   حسب القكاعد كحسب األكسيكمات التي كضعيا.
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بيذا النسؽ،  ىمبرتمف أجؿ إثبات ال تناقض بديييات)أكسيكمات( عمـ الحساب، جاء 
لى تأسيس نظرية في البرىاف، كىي ما تعرؼ كما أف تأسيس عمـ الحساب كالمنطؽ أدل إ

 بػػػػػ: " ميتارياضيات" .

إال أنو تمكف تجديد المنطؽ كتأسيس  راسلىكذا كرغـ االنتقادات المكجية لنظرية 
المنطؽ الرياضي. فمشكمة "نقائض نظرية المجمكعات" كبكيفية عامة "أزمة أسس 
الرياضيات" لـ يعد يطرح اليـك بنفس الحدة التي طرح بيا مف قبؿ، لقد تـ تجاكز أزمة 

بحاث األسس كانتقمت فمسفة الرياضيات إلى معالجة إشكاليات أخرل، كىذا بفضؿ تقدـ األ
األكسيكماتيكية التي أدت كما رأينا، إلى قياـ مبحثيف جديديف ، ىما "ما بعد الرياضيات"، 
"كما بعد المنطؽ". كأصبحت الصياغة األكسيكماتيكية معتمدة بشكؿ كاسع لدل معظـ 

 الرياضييف. 

إف النزعة الجديدة نجحت فعبل في تكسير قكالب المنطؽ القديـ، منطؽ باختصار 
نائي القيـ، كفتحت المجاؿ أماـ أنكاع أخرل مف المنطؽ متعددة القيـ، كىذا مع أرسطك الث

 "لوكازيفتش يانالفيمسكؼ المنطقي البكلندم "
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 والمنطق المتعدد القيم موف  لوكازيفتش:  الرابعالمبحث  

ظؿ المنطؽ التقميدم منطؽ ثنائي القيـ حتى صدكر كتاب البرنكيبيا، بمعنى أف القضية 
أف تككف صادقة، أك كاذبة، إال أف التطكرات المنطقية كالرياضية الحديثة، منذ القرف إما 

التاسع عشر، كشفت عف إمكانية التفكير بصكرة أكسع كأشمؿ بعيدا عف المنطؽ الثنائي 
 القيـ.

تحت تأثير المشكبلت كالصعكبات الرياضية كالمنطقية مثؿ مشكمة المفارقات 
رياضية التي تقبؿ البرىاف، كالتي أشرنا إلييا مف قبؿ، نشأ منطؽ )التناقضات( أك القضايا ال

 . Many – valued  logicالجيات أك "المنطؽ المتعدد القيـ" 

"   لوكازيفيتش يانكليس أدؿ عمى ىذا مف تمؾ األفكار القيمة التي دفع بيا الرياضي "
تستمد قكتيا مف المنطؽ  كالتي أراد مف خبلليا تنشيط األبحاث المنطقية في اتجاىات جديدة

، كفي نفس الكقت تحاكؿ حؿ بعض رسلالرياضي في صكرتو المعدلة كما كضعيا 
المعضبلت األساسية التي ال زالت تستحكذ عمى اىتماـ المناطقة كعمماء الرياضيات منذ 
ظيرت المتناقضات أك المفارقات كالقضايا المخالفية، كنظرية المجمكعات التي طرحت أزمة 

 1في الرياضيات. فما ىك المنطؽ ثبلثي القيمة؟األسس 

 لوكازيفيتش والمنطق المتعدد القيم: -أوال

ؾ(  إذا كاف المنطؽ ثنائي القيمة يعطي لمقضية المنطقية قيمتي صدؽ فقط )ص،          
فانو في المنطؽ ثبلثي القيمة ستصبح القضية المنطقية ليا ثبلث قيـ صدؽ، فإلى جانب 

كىي قيمة   Possibleتضاؼ القيمة الثالثة كىي قيمة اإلمكاف،أك 'ممكف'الصدؽ كالكذب 
مف الركاد الذيف اكتشفكا ىذا المنطؽ، كذلؾ  لوكازيفيتشكسطى بيف الصدؽ كالكذب؛ ككاف 

                                                           
1
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مف خبلؿ إعادة قراءتو لكتاب  أرسطوالقضايا المستقبمية الممكنة عند  لوكازيفيتشبتأمؿ 
 األكلى. ككتاب التحميبلت ألرسطوالعبارة 

حينما أقكؿ مثبل : " كؿ قمـ يكتب ". فيذه القضية قد تككف صادقة أك كاذبة كال يمكنيا 
أف تككف صادقة أك كاذبة في آف كاحد، كال أف ال تككف ال صادقة كال كاذبة، كىذا ما يعرؼ 
 بالمنطؽ ثنائي القيمة، كقد نشأ ىذا الكضع مف طبيعة مبدأ الثالث المرفكع ذاتو الذم يقرر
أف القضية إما صادقة أك كاذبة، كلكف ىناؾ قضايا أخرل مثؿ "سأككف  في العاصمة عماف 
بعد غد" .فيذه القضية في الكقت ال ىي صادقة كال ىي كاذبة، فتككف قيمة صدقيا ىي 
ذا رمزنا لممصطمح صادؽ  القيمة الكسطى أم ما بيف الصدؽ كالكذب ك نسمييا اإلمكاف، كا 

لممصطمح ½ يعطي القيمة   لوكازيفيتش، فإف 0ذب بالرمز ، كلممصطمح كا1بالرمز 
 1ممكف.

 بإدخاؿ القيمة الثالثة، ستتغير المسممات الثبلث المقبكلة في النسؽ ثنائي القيمة فتصبح: 

ما 1" ميما تكف ف فاف ف إما الرابع المرفكع:  -1 ما ½، كا   .2"0، كا 

، 1" ميما تكف ف فانو ال يمكف أف يجتمع معا، ف ليا القيمة  قانكف عدـ التناقض: -2
؛ كمعناه أف القضية المنطقية ال يمكف أف تككف 3"0، ك ف ليا القيمة ½كف ليا القيمة 

 صادقة ككاذبة كممكنة في آف كاحد. 

 . 4"1" لكي يمكننا إثبات ف يكفي بؿ يجب أف تككف ليا القيمة  -3

نى، إما أف تككف صادقة أك كاذبة أك ممكنة كال تحمؿ فأم قضية منطقية، بيذا المع
 قيمة صدؽ رابعة.

                                                           
 .265سابق، ص مرجع  -المنطق الرياضي–فلسفة العلوم ماىر عبد القادر زلمد علي،  - 1
 .209سابق، ص، مرجع أصول المنطق الرياضي. زلمد ثابت الفندي، -2
 .209ادلرجع نفسو ، ص  -3
 . 209نفسو ،ص -4
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 ثانيا: التركيب االكسيوماتيكي للمنطق ثالثي القيم:

 ثبلثي القيمة مف ثبلثة أجزاء ىي: لوكازيفيتشيتألؼ منطؽ 

 األفكار االبتدائية:: 1

1- p ،q،r،s كىي الحركؼ الصغيرة كتمثؿ المتغيرات القضائية، ككؿ متغير لو .....،
 التكالي.، عمى ½،1،0ثبلث قيـ كىي: صادؽ ، كاذب، ممكف، كعدديا نرمز لقيميا بػ 

؛ كفي C، كالتضمف ) المزـك ( Nيرمز لمركابط بالحركؼ الكبيرة، مثبل رابط النفي  -2
إلى ذلؾ في حينو، مثبل رمز التضمف أك المزـك بحثنا سنستخدـ الرمكز المعركفة، كسنشير 

 .لوكازيفيتش( بدؿ الرمز الذم استخدمو  ىك )

 راسل، تمييزا لفكرتو عف فكرة Cبالرمز  لوكازيفيتشالتضمف الذم يشير إليو  -3
صادقة أيضا؛ كيستخدـ  qصادقة إذف  p، تعني إذا كانت Cpqكالعبارة  ولويس

 .1 التضمف كالنفي  في تعريؼ باقي الركابط. لوكازيفيتش

 يعرؼ اإلمكانية بالتعريؼ التالي: -4

، 1920أف يعثر عمى تعريؼ دقيؽ لتصكر اإلمكانية قبؿ عاـ  لوكازيفيتشلقد حاكؿ "  
حيث 2"1920كىك مف ابرز تبلمذتو أمكنو أف يقدـ ىذا التعريؼ عاـ  تارسكي الفردكلكف 

 يعرؼ اإلمكانية:

  Mp = CNp 

 Mp = p  pكتصبح بعدا تغيير الرمكز  

                                                           
 .44، ص 1988، 1دار النهضة العربية، لبنان، ط التطور المعاصر لنظرية المنطق،زلمد علي ،  ماىر عبد القادر - 1

 .266سابق، ص مرجع  -المنطق الرياضي–فلسفة العلوم ماىر عبد القادر زلمد علي،   - 2
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  pفاف  pيساكم قكلنا إذا لـ تكف  pكتقرأ:       مف الممكف أف تككف 

 ".pإذف  pممكنة تعرؼ " إذف نفي  pأم أف 

، p، تككف كاذبة فقط عندما تككف القضية  Mpمف ىذا التعريؼ نستخمص أف القضية 
" يككف pإذف  pكاذبة؛ كفي كؿ الحاالت األخرل تككف صادقة، كمنو فاف التعبير " إذف نفي 

ذاتيا؛ كيمكف التحقؽ مف ذلؾ  pصادقا في جميع الحاالت ماعدا في حالة كذب القضية 
 1باستخداـ طريقة الجداكؿ.

 (10الجدكؿ رقـ ) 

 

         
pp 

p p 

1 0 1 

1 ½ ½ 

0 1 0 

 

" في المنطؽ ثنائي القيمة يككف  pإذف   pمما تجدر اإلشارة إليو أف التعبير " إذف نفي 
 ، كىذا ال ينطبؽ في المنطؽ ثبلثي القيـ. كىذا ما يبدك جميا في الجدكؿ. pمكافئ لػ 

  Defined Idessاألفكار المعرفة     -2

                                                           
1
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إف إدخاؿ القيمة الثالثة ) الممكف(، يؤدم إلى تغيير تعريؼ الركابط المنطقية المعركفة 
في نسقو ثبلثي القيمة يعرؼ الركابط المنطقية،  فموكازيفيتشفي النسؽ ثنائي القيمة؛ 

 كاآلتي:

 رابط النفي المنطقي:   -أ

 .Nأك كنرمز لو بالرمز 

ية أك الدالة المنطقية، عمى أف نفي الممكف ىك يقكـ ىذا الرابط بقمب قيمة القضية المنطق
 .1:" سمب القضية الممكنة ىك أيضا ممكف"لوكازيفيتشالممكف؛ فيقكؿ 

 كما يكضح الجدكؿ التالي:

 ( 11الجدكؿ رقـ )

 

" الكاضح مف ىذه القائمة إف االختبلؼ الكحيد بيف ىذا المنطؽ كالمنطؽ ثنائي القيمة       
، كالقيـ األخرل ىي قيـ متناظرة تماما كما في ½، ممكف أف تأخذ القيمة p، ك Mpىك أف 

 . 2المنطؽ ثنائي القيمة"

 رابط الفصل المنطقي:  -ب

 .  (A) لوكازيفيتشخبلفا لمرمز الذم استخدمو  ،Vكنرمز لو بالرمز            
                                                           

،  1961، 1، تر : عبد احلميد صربه، دار ادلعارف اإلسكندرية، مصر، طنظرية القياس األرسطية من وجهة نظر المنطق الصوري الحديثيان لوكازيفيتش،  -1

 .252ص 
 .43مرجع سابق، ص ، التطور المعاصر لنظرية المنطق، زلمد علي  ماىر عبد القادر 2

p  P 

0 1 

½ ½ 

1 0 
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 .1" إف درجة الصدؽ ألم قضية فصؿ ىي ببساطة اكبر القيمتيف" 

 الجدكؿ التالي يبيف قيـ صدؽ القضايا الفصمية:    

 (12الجدكؿ رقـ ) 

          
p V q 

Q p 

1 1 1 

1 ½ 1 

1 0 1 

1 1 ½ 

½ ½ ½ 

½ 0 ½ 

1 1 0 

½ ½ 0 

0 0 0 
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الفصؿ كاذبا في حالة كاحدة ىي كذب كبل القضيتيف، كيأخذ القيمة األكبر في فيككف 
 باقي الحاالت.

 الفصؿ كالتالي: لوكازيفيتشيعرؼ 

Vpq = CCpqq1                  كبعد تغيير الرمكز تصبحpVq = ( pq) 

 كتقرأ:  

 q( تتضمف  qتتضمف القضية  pتساكم القضية ) القضية  qفصؿ القضية  pالقضية 

 (. qفاف  qفاف  p( تساكم القضية ) إذا كاف إذا كاف  qأك  pبمعنى آخر:القضية )   

 :رابط الوصل المنطقي -ج

 . K لوكازيفيتش، خبلفا لرمز نرمز لو بالرمز    

معنى ذلؾ أننا نعطي الكصؿ أصغر القيمتيف، ألنو بالقياس إلييا يزداد كذبا أك "      
(، حكمنا  1 – 0ارتفعت إحدل القيمتاف أك ىبطت في الفاصؿ المغمؽ ) صدقا )...( إذا 

لكؿ منيما، أك الكذب  1بصدؽ الكصؿ بالقيمة األقؿ كصكال إلى الصدؽ التاـ عند القيمة 
 .2لكؿ أك ألم منيما" 0التاـ عند القيمة 

 الجدكؿ التالي يبيف قيـ صدؽ القضايا الكصمية:    

 

 

                                                           
 . 46ص  مرجع سابق، ، التطور المعاصر لنظرية المنطق، زلمد علي  ماىر عبد القادر  -1
 .75صالح عثمان، مرجع سابق، ص  2
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 ( 13الجدكؿ رقـ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يككف الكصؿ صادقا في حالة كاحدة ىي صدؽ القضيتيف المكصكلتيف معا، كيككف 
 كاذبا في حالة كذب إحدل القضيتيف عمى األقؿ، كفي باقي الحاالت يككف ممكنا.

 كيعطيو التعريؼ التالي:   

pq = NVNpNq1 كنغير الرمكز فتصبحpq = (pVq)          :كتقرأ 

                                                           
 .46مرجع سابق، ص ، التطور المعاصر لنظرية المنطقزلمد علي ،  ماىر عبد القادر - 1

p  
q 

Q P 

1 1 1 

½ ½ 1 

0 0 1 

½ 1 ½ 

½ ½ ½ 

0 0 ½ 

0 1 0 

0 ½ 0 

0 0 0 
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فصؿ نفي  pتساكم ) تعادؿ ( نفي القضية ) نفي القضية  qكصؿ القضية  pالقضية  
 (.qالقضية 

 (. qأك ليس  p( تساكم القضية ليس ) ليس  qك  pبمعنى آخر: القضية ) 

 رابط التكافؤ:  -د

 (. Eخبلفا لمرمز الذم استخدمو لككازيفيتش )  نرمز لو بالرمز         

ؿ (    " إذا كانت درجة الصدؽ ىي ذاتيا لكؿ مف ) ؽ (، ك ) ؿ (، فاف الدالة ) ؽ     
ذا كانت ) ؽ ( صادقة تماما ك) ؿ ( كاذبة تماما أك العكس  يجب أف تككف صادقة تماما، كا 

رجة صدؽ المتغير األصدؽ كتزداد ؿ( يجب أف تككف كاذبة تماما؛ كعندما تقؿ د فاف ) ؽ 
 .1درجة صدؽ المتغير األقؿ صدقا فاف دالة التكافؤ يجب أف تزداد صدقا"

" نعرؼ درجة صدؽ دالة التكافؤ، بأنيا الصدؽ التاـ مطركحا منو الفرؽ بيف درجتي        
 .2صدؽ عنصرييا"

 كنبيف قيـ صدؽ دالة التكافؤ في الجدكؿ األتي:        

 (14) الجدكؿ رقـ 

P  
q 

Q P 

1 1 1 
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½ ½ 1 

0 0 1 

½ 1 ½ 

1 ½ ½ 

½ 0 ½ 

0 1 0 

½ ½ 0 

1 0 0 

ذا  فيككف التكافؤ صادقا عندما تككف القضايا المككنة لو تحمؿ نفس قيـ الصدؽ، كا 
كانت احد القضيتيف كاذبة كاألخرل صادقة فاف التكافؤ كاذبا، كيأخذ القيمة الثالثة في باقي 

 بالتعريؼ التالي: لوكازيفيتشالحاالت.كيعرفو 

Epq = KCpqCqp1   كنغير الرمكز فتصبحpq = (pq)(qp) 

  رابط الشرط ) اللزوم، التضمن (: -ه

(. " إذا كاف التالي  C)  لوكازيفيتشخبلفا لمرمز الذم استخدمو  كنرمز لو بالرمز  
في القضية الشرطية ليس اقؿ صدقا مف المقدـ، فاف القضية الشرطية تصدؽ تماما، أما إذا 

                                                           
 .46، مرجع سابق، ص التطور المعاصر لنظرية المنطقزلمد علي ،  ماىر عبد القادر  -1
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كاف التالي اقؿ صدقا مف المقدـ، فاف القضية الشرطية تككف اقؿ صدقا بدرجة نقصاف درجة 
 .1صدؽ التالي عف المقدـ"

ال يقؿ صدقا عف مقدميا كعندما كمعناه أف القضية الشرطية، تصدؽ عندما يككف تالييا 
 1يككف التالي اقؿ صدؽ مف المقدـ، فاف قيمة صدؽ القضية الشرطية، ىي الصدؽ التاـ ) 

( ناقص الفرؽ بيف درجة صدؽ المقدـ كالتالي؛ إذف في حالة التالي اقؿ صدقا مف المقدـ 
لتالي درجة صدؽ ا –) درجة صدؽ المقدـ  – 1( =   p qدرجة صدؽ القضية )   فاف:
 (15الجدكؿ رقـ )      كىذا ما يبينو جدكؿ الصدؽ التالي: (.

 

P  
q 

Q p 

1 1 1 

½ ½ 1 

0 0 1 

1 1 ½ 

1 ½ ½ 

½ 0 ½ 

1 1 0 
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1 ½ 0 

1 0 0 

 

تككف القضية الشرطية كاذبة، إذا كاف مقدميا صادقا كتالييا كاذبا، كتككف ممكنة في       
حالتيف: عندما يككف المقدـ صادؽ كالتالي ممكف؛ أك عندما يككف المقدـ ممكف كالتالي 

 1كاذب؛ كتصدؽ في باقي الحاالت.

 البديييات:  -3

 لنسقو ثبلثي القيػـ أربع بديييػات أساسية ىي: لوكازيفيتش حددلقد         

1- CqCqp     كبعد تغيير الرمكز تصبحq(pq)   

 . qلػ  pتستمـز استمزاـ  qكتقرأ:   

 أك بعبارة أخرل: 

 (qفإف  pفإف )إذا كاف  qإذا كاف 

2- CCpqCCqrCpr  كبعد تغيير الرمكز تصبح:(pq)[ (qr)(pr) ] 
2

 كتقرأ:   

 (rتستمـز  pاستمزاـ  rتستمـز  qاستمزاـ القضية ) qتستمـز  pالقضية 

 أك بعبارة أخرل:

                                                           
1
 .47-46 ص، مرجع سابق، التطور المعاصر لنظرية المنطقزلمد علي ،  ماىر عبد القادر - 
 .47ادلرجع نفسو، ص   -2
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 rفاف  pفاف إذا كاف  rفاف  qكاف إذا كاف  فإف إذا qفإف  pإذا كاف إذا كاف 

3-  CCCpNppp     كبعد تغيير الرمكز تصبح[ (pp)p ]p  1 

 كتقرأ:

  pالكؿ استمزاـ  pاستمزاـ  pتستمـز نفي  pالقضية 

 أك بعبارة أخرل:

  pفاف  pفاف  pفاف  pإذا كاف إذا كاف إذا كاف 

4-   CCNqNpCpq     كبعد تغيير الرمكز تصبح(qp)(pq) 2 

  qتستمـز  pاستمزاـ القضية  pيستمـز نفي  qكتقرأ: القضية نفي 

 أك بعبارة أخرل:

 qفإف  pفإف إذا كاف  pفاف  qإذا كاف إذا كاف 

 من صحة التعريفـات والبديييات في النسق الاالثي القيمة:التحقق    -ثالاا

ىنا سنقـك بالتحقؽ مف صحة التعريفات كالبديييات الكاردة في نسؽ لككازيفيتش ثبلثي 
 3القيمة، بكاسطة طريقة الجداكؿ.

 : التعريفـات1

 تعريؼ الفصؿ:  -1

                                                           
 .47، مرجع سابق، ص التطور المعاصر لنظرية المنطقزلمد علي ،  ماىر عبد القادر - 1
 .47نفسو، ص  ادلرجع - 2

3
 .48، ص نفسو  - 
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 q ( pq )   ( =pVq  ) 
 ( 16رقـ ) الجدكؿ                  

q ( pq ) p V q pq q P 

1 1 1 1 1 

1 1 ½ ½ 1 

1 1 0 0 1 

1 1 1 1 ½ 

½ ½ 1 ½ ½ 

½ ½ ½ 0 ½ 

1 1 1 1 0 

½ ½ 1 ½ 0 

0 0 1 0 0 

  
( ليما  pVq(   ك)  pq ) qمف خبلؿ الجدكؿ يبدك جميا أف كبل مف القضيتيف  

 1نفس قيـ الصدؽ، كبالتالي فيما متساكيتيف، كمنو نستنتج أف تعريؼ الفصؿ صحيحا.
 تعري  الوصل:  -2

( pq ) =  ( p V q ) 

                                                           
1
 .49، مرجع سابق، ص التطور المعاصر لنظرية المنطقزلمد علي ،  ماىر عبد القادر - 
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 ( 17رقـ )  الجدكؿ                               

( pq 
) 

(p V q ) p V q q p q p 

1 1 0 0 0 1 1 

½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 

0 0 1 1 0 0 1 

½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 

½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 

0 0 1 1 ½ 0 ½ 

0 0 1 0 1 1 0 

0 0 1 ½ 1 ½ 0 

0 0 1 1 1 0 0 

 
ليما   ( p V q ) ك     ( pq )مف خبلؿ الجدكؿ يبدك جميا أف كبل مف القضيتيف 

 نفس قيـ الصدؽ، كبالتالي فيما متساكيتيف، كمنو نستنتج أف تعريؼ الكصؿ صحيحا.
 التكافؤ:تعري    -3

 (pq)  (qp)  (pq) =  
 (18رقـ )  الجدكؿ 
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pq (pq)  (qp) qp pq q p 

1 1 1 1 1 1 

½ ½ ½ ½ ½ 1 

0 0 1 0 0 1 

½ ½ ½ 1 1 ½ 

1 1 1 1 ½ ½ 

½ ½ 1 ½ 0 ½ 

0 0 0 1 1 0 

½ ½ ½ 1 ½ 0 

1 1 1 1 0 0 

  (qp) (pq) مف خبلؿ الجدكؿ يبدك جميا أف كبل مف القضيتيف:     
ليما نفس قيـ الصدؽ، كبالتالي فيما متساكيتيف، كمنو نستنتج أف تعريؼ التكافؤ   (pq)ك

 صحيحا.

 تعري  االستلزام )الشرط(: -4

(pq) =  p(pq)   

 ( 19رقـ ) الجدكؿ                    
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p(pq) pq pq q p 

1 1 1 1 1 

½ ½ ½ ½ 1 

0 0 0 0 1 

1 1 ½ 1 ½ 

1 1 ½ ½ ½ 

½ ½ 0 0 ½ 

1 1 0 1 0 

1 1 0 ½ 0 

1 1 0 0 0 

 

 p(pq) ك (pq)مف خبلؿ الجدكؿ يبدك جميا أف كبل مف القضيتيف          
 ليما نفس قيـ الصدؽ، كبالتالي فيما متساكيتيف، كمنو نستنتج أف تعريؼ االستمزاـ صحيحا.

 : البديييات:2

 ثبلثي القيمة. لوكازيفيتشيبيف صحة بديييات نسؽ  20الجدكؿ    

 حيث:
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I ............... :البدييية األكلى......q(pq) 

II.............. :البدييية الثانية......(pq)[ (qr)(pr) ] 

III............ :البدييية الثالثة......[ (pp)p ]p 

IV……. :البدييية الرابعة.........(qp)(pq) 

V....................... (qr)(pr) 

VI........................(pp)p 

( كمنو 1أف كؿ البديييات تحمؿ قيمة الصدؽ التاـ ) 20نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ
 نستنتج أف البديييات صحيحة. 



 

 

 

IV III II I VI V qp pp pr qr q p r q p 

ول
جد

 
0

 2
 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 ½ 0 1 1 ½ 0 1 ½ 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 1 

1 1 1 1 1 1 ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 ½ 1 1 0 ½ 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 ½ 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 1 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ½ 1 1 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 ½ ½ 

1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 0 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 

1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ ½ 0 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 0 ½ 0 1 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 

1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 0 ½ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 0 ½ 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
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أىـ التطكرات المنطقية التي ال زاؿ البحث يدكر حكليا، كالزاؿ أيضا  ىيتمؾ 
المناطقة كعمماء الرياضيات يبحثكف في بعض المكضكعات الجزئية لتطكير البحث 

 المنطقي الرياضي بصكرة تتسؽ مع التفكير المنطقي الرياضي ذاتو.
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50 
 

 
 
 ةـــمــتاــــخ

 
 

 



    خـــاذــوــــح

226 
 

 

خبلؿ ىذه الدراسة، حكؿ التي يمكف أف نستخمصيا مف  األساسية إف النتائج
"، كذلؾ بعد تحميؿ كمناقشة أفكار كعناصر المنطق والرياضيات عند برتراندراسل"

اإلشكالية األساسية عبر الفصكؿ التي يشتمؿ عمييا ىذا البحث، يمكف إيجازىا فيما 
 يمي:

الفترة اليكنانية يتمثؿ في ىناؾ تأثير متبادؿ بيف المنطؽ كالرياضيات في  -
التنسيؽ، فالمنطؽ أخذ شكبل استنباطيا قبؿ الرياضيات لذلؾ كاف تأثيره عمى 
الرياضيات مباشرا، في حيف أف تأثير الرياضيات عمى المنطؽ لـ يكف مباشرا ككاف 
ضعيفا، ألف الرياضيات لـ تأخذ شكؿ النسؽ االستنباطي حتى جاء إقميدس، رغـ أف 

 ت مف الناحية التاريخية كانت قبؿ المنطؽ .نشأة الرياضيا

منطؽ أرسطك كاف لو تأثير كبير في العصر الحديث عمى األبحاث  -
المنطقية، فكانط مثبل أكد مف خبلؿ كتابو "نقد العقؿ الخالص" عمى أف أحكاـ 
اليندسة أك الرياضيات كميا عمى حد اصطبلحو تركيبية، أما المنطؽ قد تـ كاكتمؿ 

 –المنطؽ كالرياضيات–ك كأف قضاياه تحميمية، كبيذا يعني أف العمميف عمى يد أرسط
 منفصبلف رغـ كجكد محاكلة ليبنتز لتجديد المنطؽ كتقريبو مف الرياضيات. 

الفترة المعاصرة كانت بداية لظيكر أفكار قربت بيف المنطؽ  بداية -
ممو مف آفاؽ لتجديد كالرياضيات ككاف ذلؾ بداية إلعادة االعتبار آلراء ليبنتز لما تح

جاء المنطقي  المنطؽ كما سبؽ الذكر كىذا في الفترة المعاصرة، ثـ بعد ليبنتز
االنجميزم جكرج بكؿ مف خبلؿ أعمالو التي عرفت بالمنطؽ الجبرم، كبعدىا المنطؽ 

ككايتيد مف  راسلالرياضي مع بيانك كفريجو كبمغت التطكرات المنطقية ذركتيا مع 
فاقترب المنطؽ مف  principia mattematicaخبلؿ كتاب "مبادئ الرياضيات" 

 الرياضيات كاقتربت الرياضيات مف المنطؽ. 
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كانت الرياضيات منذ القدـ تتسـ باليقيف ألف أسسيا حدسية ثابتة كبالتالي  -
لحسية كىذا التجربة ا أك يقينية، حيث أف الرياضيات كانت تفسر بالعكدة إلى الحدس،

جعميا عبارة عف ترجمة لمعالـ الخارجي. كألنيا حدسية مطمقة لحقيا الشؾ،  ما
، فالصدؽ فييا راجع لمحدس الحسي "أزمة األسس" أزمة الرياضيات كىي كطرحت

 .كىك الذم جعؿ الرياضيات ال معقكلة، متناقضة بؿ تسكنيا اآلالـ

على الوٌطك أي رد  حاول أصحاب االذجاٍ الوٌطماًً ذأسٍس الرٌاضٍاخ -

، وكاًد ًمطح االًطالق عٌذهن هى ذخلً الرٌاضٍاخ عي الرٌاضٍاخ إلى الوٌطك

 .الطاتع الحذسً  واهرواهها أكثر تالعذد

إف تتبعنا لممسار التطكرم ألزمة الرياضيات المعاصرة تبيف أف أزمة األسس  -
مف العناصر التي لـ تنتج عف نظرية المجمكعات الكانتكرية فحسب، بؿ ىناؾ الكثير 

تسببت في ظيكر األزمة في الرياضيات، مثؿ مفيـك البلنياية كمفيـك األعداد ما 
بعد النياية كظيكر مجمكعة المفارقات، حتى أف حميا بدا جد عكيص، كىذا ما دفع 
المختصيف في ميداف المنطؽ ككذلؾ الرياضييف إلى إعادة النظر في األسس التي 

معاصرة، لبلنطبلؽ منيا لتأسيس رياضيات متناسقة كغير قامت عمييا الرياضيات ال
 متناقضة.

أطركحة أساسية  برتراندراسلاالتجاه المنطقاني الذم اكتمؿ نضجو مع يعتبر  -
في المنطؽ كالرياضيات، كالذم ساىـ مساىمة فعالة في إعادة تأسيس الرياضيات، 

ي أف ىذا االتجاه كىذا االتجاه ينطمؽ مف فكرة رد الرياضيات إلى المنطؽ يعن
)المنطقانية( يعطي األكلكية لممنطؽ لذلؾ حاكؿ رد المنطؽ إلى عدد قميؿ مف 
األكليات فتمكف مف تأسيس المنطؽ الرياضي في شكؿ نسؽ استنباطي يتميز بالدقة 

 كالصرامة.
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مف بناء نسؽ منطقي خاؿ مف النقائض،  راسلكنت ىذه النظرية مىكذا  -
شكؿ نسؽ استنباطي محكـ الحمقات، كمنو يصح القكؿ كاستطاع بناء المنطؽ عمى 

أنو يتسـ بالبرىاف كاليقيف، كما استطاع أف يرد االعتبار لمرياضيات كالمحافظة عمى 
الكحدة في المنطمقات كالمبادئ، التي أصبحت ىي األخرل تتسـ باليقيف إذا رددناىا 

 إليو، كىذه خطكة أساسية في منطقة الرياضيات.

، إلزالة النقائض مف األنساؽ المنطقية كالرياضيةبنظرية األنماط  راسلجاء  -
لـ يقدـ نظرية مكتممة  راسلكعندما ظيرت حافظت عمى قيمتيا كنظرية منطقية، لكف 

تستجيب العتقاده بفكرة البلنياية في الرياضيات، ألنيا تحمؿ في طياتيا بعض 
ط ىذه، كعمى الرغـ مف كنظرا لمصعكبات التي تثيرىا نظرية األنماالصعكبات، 

، فإنو يمكف القكؿ بصفة عامة أف كرامزم ككايفالتعديبلت التي أدخميا عمييا 
، كبالتالي سمحت بظيكر المنطقانية لـ تنجح النجاح الكامؿ في حؿ مشكمة األسس

أطركحات أخرل بديمة، منيا النزعة األكسيكماتيكية التي طكرت األبحاث في فمسفة 
الطريقة األكسيكماتيكية تمثؿ مبحثا جديدا ىك ما يسمى بػ:     الرياضيات، كأصبحت 

(، التي تعد مف أىـ المباحث Métamathématique" ما بعد الرياضيات " )
 الفمسفية المعاصرة، كأصبحت الرياضيات أكثر صرامة ضمف البنيات الرياضية.
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التي  نستنتج أف أزمة أسس الرياضيات لـ تعد تطرح اليـك بنفس الحدة -
طرحت بيا مف قبؿ، لقد تـ تجاكز أزمة األسس كانتقمت الرياضيات إلى معالجة 

 إشكاليات أخرل.

إف النزعة الجديدة نجحت فعبل في تكسير قكالب المنطؽ القديـ، باختصار  -
منطؽ أرسطك الثنائي القيـ، كفتحت المجاؿ أماـ أنكاع أخرل مف المنطؽ متعددة 

الذم استمد قكتو مف  "ياف لككازيفتشلمنطقي البكلندم "القيـ، كىذا مع الفيمسكؼ ا
، كبيذا تطكرت فمسفة العمـك راسلالمنطؽ الرياضي في صكرتو المعدلة كما كضعيا 
 ك فمسفة الرياضيات تطكرا ىائبل حسب برانشفيؾ.
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  فيرس المصطمحات 

 

 بالغة اإلنجميزية بالغة الفرنسية بالغة العربية
 Nombres relatifs  Relative nombers   النسبية ااألعداد

 Union Union اتحاد
 Continuité Connection االتصاؿ
 Probabilités Probability احتماالت
 Statistiques Statistics احصاء
 Réduction Shorthand االختزاؿ
أزمة أسس 
 الرياضيات

Crise des 
fondements des 
mathématique 

Crise of foundation of 
mathématics 

 Raisonnement Reasoning استدالؿ 
 Raisonnement استدالؿ رياضي 

mathématique 
Mathematical Reasoning 

 Induction اإلستقراء الرياضي
mathématique    

Mathematical  induction 
  

 Implication Implication استمزاـ
 Implication formelle Formal mplication استمزاـ صكرم
 Déduction Deduction استنباط
 fondements des foundations of أسس الرياضيات
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mathématique mathematics 
 Fondements de la أسس المنطؽ

logique 
Foundations of logic 

   Nominalisme  Nominalism اإلسمية
 Choses Things األشياء
 Cardinal A native أصمي
 nombre imaginaire Imaginary nombers األعداد  التخيمية 

 Nombres ordinaux Ordinal numbres الترتيبية األعداد
 Nombres الجبرية األعداد

algébriques 
Numbres arrest 

 nombres reels Reels nombers الحقيقية األعداد
 Nombres Naturels Natural nombers الطبيعية األعداد

 Nombres األعداد الغريبة
incommensurables 

Exotic nombers 

 Nombres ransfinite  Infinite numbers األعداد البلمتناىية.
 Nombres البلناطقة األعداد

irrationnels 
Numbers irrationnels 

 nombres المتعالية األعداد
transcendantales 

Transcendantal 
Numbers 

    Finite   Nombres Finite Numbers األعداد المتناىية
 Nombres الناطقة األعداد

rationnels 
Speaking of numbers 
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 Nombres العقميةاألعداد
rationnels 

Numbers actions  

 Gestes Acts أفعاؿ
  Axiome   Axiom أكسيـك 
 Axiome  réduction Axiom shorthand أكسيـك اإلختزاؿ
   Axiome أكسيـك فرضية

Hypothétiques  
Axiom hypothesis 

 Axiomatic Alokciomatik األكسيكماتيؾ
 Axiomes Alokseyoumat تاألكسيكما

 idéalisation Examples األمثمة
 appartenance the affiliation االنتماء
 Systèmes arrangemen األنساؽ

 Systèmes الرياضية األنساؽ
mathématicien 

Mathematical 
arrangemen  

 Evidence Evidence بداىة 
 Axiome Axiom بدييية
 Axiome de بدييية الرد

Réductibilité 
Axiom of reductibility 

 Axiome de l’ infini Axiom of l’ infinite بدييية البلنياية
 Démonstration Demonstration برىاف

  Démonstration مباشربرىاف 
directe 

Direct demonstration      
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 Conséquent Consequent التالي
 Méditation Meditation تأمؿ
 Tautologie Tautology تحصيؿ حاصؿ
 Analyse  Analysis تحميؿ 
 Analyse تحميؿ رياضي 

mathématique  
Mathematical analysis 

 Premiéres تحميبلت أكلى 
analytiques 

Analytica priora 

 Seconds تحميبلت ثانية 
analytiques  

Analytica posteriora 

 Analyse logique Logical analysis تحميمي منطقي 
 Transformation Transformation التحكيؿ 
 Ordre order ترتيب
 Synthése combination تركيب
 Synthétique apriori Synthetic apriori تركيب قبمي
 Concept Concept تصكر 
 Correspondance  Correspondance تطابؽ 
 Définition Definition تعريفات 
 Substitution Substitution تعكيض 
 Technique تقنيات رياضية 

mathématique 
Mathématical Technic 

 Equivalence Equivalence تكافؤ 
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 Intégrité Integration تكامؿ
 Représentation Representation تمثيؿ
 Contradiction Contradiction تناقض
 Constantes ثوابت منطقية

logiques 
Logiqical constants 

 Algébre Algebra جبر 
 Dialectique Dialectice جدؿ 
 Genre Genus جنس 
 Essence Essence جكىر 
 Déterminisme Determinism حتمية 
  Argument Argument حجة
  Intuition Intuition حدس
 intuitionnisme  instinctivity حدسانية
 Calcul Calculus حساب 
 Calcul des حساب العبلقات

relations 
Calculus of relations 

 Calcul des classes Calculus of classes حساب الفئات
 Calcul des حساب القضايا

propositions  
Calculus of propositions 

 Jugement Judgement حكـ 
 Le proper propre الخاصة 
 Caractéristiques Characteristics الخصائص
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 Absurde Absurd الخمؼ
 Fonction دالة القضية 

propositionnelle 
Prepositional Function 

 Signification Signification داللة
 Preuve Proof دليؿ
 Fonctions Fonctions الدكاؿ

 أك الحقيقية الدكاؿ
 الخيالية

Fonctions 
imaginaires   

Fictional Fonctions 

 Copule Copula رابطة
 Description Draw رسـ
 Symbole Symbol رمز 
 Symbolique Symbolic الرمزية
 Mathématiques Mathematics رياضيات
رياضيات بحتة 
 )خالصة(

Mathématiques 
pure 

Pure Mathematics 

 Mathématiques رياضيات كبلسيكية
classique 

Classical Mathematics 

 Mathématiques رياضيات معاصرة
moderns 

Moderns Mathematics 

  Chaîne Series سمسمة
 Forme  Form شكل
 Vraie frue صادقة
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 Validité Validity صحة
 Valide Valid صحيح
 Vérité fruth صدؽ
 Forme Form صكرة 
 La formalisation formalisation الصكرنة
 Formalisme formalism الصكرية

 Formules des الرياضية الصيغ
mathématiques 

Mathematical formulas 

 Nécessité necessity الضرورة
 Expression Expression عبارة 

 nombre cardinal Cardinal numbre األصمي العدد
 Finite Number Finite Number العدد المتناىي 
 Non contradiction Non contradiction عدـ التناقض 
 Relation عبلقة اإلنتماء

d’appartenance 
Relation of 
appurtenance 

 Science عمـ برىاني
démonstrativ 

Demonstrative Science  

 Elément Element عناصر 
 Hypothése Hypothesis فرض
 Disjonction Disjonction فصؿ
 Philosophie فمسفة الرياضيات

mathématiques 
Mathematical 
Philosophiy 
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  Philosophie des فمسفة العمـك
science 

Philosophie of  sciences 

 Classe Class فئة
 Ensemble vide Empty set فئة فارغة 
 Pythagorieiens Pythagorean فيثاغكريكف
 Régle de قاعدة اإلستبدال 

changement  
Rule de chang 

 Régle de قاعدة التعكيض 
transformation 

Rule of substitution 

 Lois d’identité Law of identity قانكف اليكية
 Apriori Apriori قبمي 
 Proposition قضية رياضية

mathématiques 
Mathematical 
Proposition 

 Régles de قكاعد اإلستنباط
deduction 

Rules of deduction 

 Syllogisme Syllogism قياس 
 Faux False كاذب
 Menteur Liar كذاب 
 Universalité  Universality كمية 
 Quantité Quantity كمية 

  l’infini actuel actual infinity فعمي متناىي ال
 Infini Infinite ال نياية 
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 l’infini Infinite البلمتناىي
 L’infini The linfinite البلنياية 
 Langage لغة رمزية 

symbolique 
Symbolic Language 

  Logistique Logitics المكجستيقا
 Métalogique Metalogic ما بعد المنطق
 Principes Principles مبادئ
 Principes de la مبادئ المنطؽ

logique 
Principles of logic 

 Principes مبادئ أكلية 
permiéres 

First Principles  

 principe du cercle مبدأ الحمقة المفرغة
vicieux  

The principle of the 
vicious circle 

 Suites Sequences المتتاليات
 équinumériques Equal متساكية
 Continu Caller المتصؿ
 Variable A variable متغير 
  homographies المتناظرات
 Paradoxes Contradictions المتناقضات
 Idélisme  Idelism مثالية
 المجمكعات
 البلمتناىية

Les ensembles 
infinis 

Infiniets set  
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 Ensemble set مجمكعة
 Intuitionnisme Intuitionnism مذىب حدسي
 Postulat Postulate مسممة
 Equations Equations المعادالت
 Sophisme Sophism مغالطة
  Antinomies Paradoxes المفارقات
 Compréhension Compréhension مفيكـ
  Grandeur the amount المقدار
 Prémisse Prémises مقدمة
  Logique Logic منطؽ
 Logique des منطؽ العبلقات

relation 
Logic of  relation  

 Logique de classe  Logic of classe منطؽ الفئات 
 Logique منطؽ رمزم

symbolique 
Symbolic of logic 

 Logique منطؽ رياضي
mathématique 

Mathematical logic 

 Logique formalle Formal logic منطؽ صكرم 
 Logicisme Logicism منطقانية
 Discontinu Separate المنفصؿ
 Méthode Method منيج 
 Méthode analitique Critical analitical Method منيج تحميمي نقدم
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critique 
 Objet Object مكضكع
 méta الميتارياضيات

mathématique 
Mathématical méta  

 Conclusion Conclusion نتيجة
 Relativité Relative النسبية
 Systéme Systeme نسؽ 
 Systéme Déductive Deductive system نسؽ استنباطي
 Systéme logique Logical systeme نسؽ منطقي 
 la systématisation systematisation النسقية
 Théorie Théory نظرية 

 théorie des types théory of types األنماط نظرية
 Théorie de la نظرية المعرفة

connaissance 
théory of knowledge 

 Théorie نظرية رياضية 
mathématique  

Mathématical théory  

 Théorie logique  théory Logical نظرية منطقية
 Négation Negation النفي 
 Antinomie logique Logical Antinomy نقائض منطقية
 Type Type نمط
 Type logique Logical Type نمط منطقي 
 Finitisme Final النيائية
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 Espéces Species  نكع
 géométrie non الالإقميدية اليندسات

euclidiennes 
non euclidean 
geometry 

 Identité Identity ىكية 
 Ostensible Obvious واضح
 Réalisme Realism كاقعية
 Conjonction Conjonction الكصؿ 
 Faits Fact الكقائع
 Certitude Certainty يقين
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 فيرس أعالم البحث 

 

البربرم ) (ىك محمد بف أحمد بف رشد األندلكسي  Ibn Rochd ) ابن رشد:
 33ـ( فيمسكؼ كطبيب كفمكي كرياضي، ص1198 -1126ق= 595 -520

: عالـ كشاعر كفيمسكؼ عربي مف  أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز
 .35ـ(، ص 1064 -994األندلس ) 

 -ـ980 -428ىػ/ 370)  :أبي عمي الحسيف بف  عبد اهلل بف عمي بف سينا
 .51، 34، 25ـ( طبيب كفيمسكؼ، ص 1037

 ؽ ـ( أىـ مفكرم العصر القديـ، 212 –ؽ ـ  Archiméde  287أرخميدس:) 
 .206كىك عالـ طبيعة كرياضي يكناني ، ص 

 عمـ مؤسس ، يكناني ـ( فيمسكؼ ؽ 322 -ـ ؽ Aristote 384أرسطك: ) 
، 21، 20، 12، 08، 02لو مؤلفات في الطبيعة كالميتافيزيقا، ص  ك المنطؽ

22 ،23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-56-59-60-
78- 79-91-121-143-144-163-168-190-202-212-214. 

( فيمسكؼ كمنطقي Anton  Dumitrui- 1905- 1992" )أنطكف ديمترم
 .195كرياضي فرنسي، ص 

ىػ ( ىك محمد بف أبي بكر بف أحمد، 1196 -682ـ/ 1283 -594األرمكم: ) 
الديف األرمكم ، عالـ باألصكؿ كالمنطؽ، لو تصانيؼ منيا ' أبك الثناء سراج 

 .32.ص مطالع األنكار' في المنطؽ
ؽ ـ( فيمسكؼ كرياضي يكناني، كاحد مف أىـ  Platon  , 347- 428أفبلطكف: )
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-145-123-78-29-23-22-20-19-18-17الفبلسفة اليكنانييف، ص 
190. 

اليندسة،  عمـ كمؤسس نييكنا ـ ( رياضي ؽ 295  -ـ ؽ 360 إقميدس: )
 .163-83-82-75-60-58-57-41-30-29-28-27-26-23ص

ؽ ـ( فيمسكؼ يكناني كيعتبر  5منتصؼ القرف  –ؽ ـ  6بارمنيدس: ) أكاخر القرف 
 .91-90أحد أىـ الفبلسفة القبؿ سقراطييف. ص 

( فيمسكؼ F . H. Bradley-  1846- 1924برادلي: فرنسيس ىكبرت برادلي )
 .-112انجميزم تأثر بكانط كالجدلية الييجمية، ص 

 منطقي، ( رياضي، Bertrand Russel)  -1970-1872راسؿ:  برتراند
-06-05-04-03-02-01جؿ سياسي كابستمكلكجي بريطاني، ص ر  فيمسكؼ،

07-08-09-17-57-66-68-70-71-76-113-114-115-120-
121-123-125-133-135-137-138-139-144-145-147-148-
149-150-152-153-154-155-156-157-159-160-161-162-
167-168-169-172-173-174-175-176-177-178-179-180-
181-182-183-185-187-189-190-191-192-193-194-195-
196-198-200-204-208-209-210-210-211-215. 

 مؤسس ك ألماني (  فيمسكؼ   Jan Brouwer )-  1966- 1881 برككر: 
 .201-199-198-197-174الحدسانية. ص  الرياضيات

 ايطالي،ك (رياضيCesare Burali-Forti)-  1931-1861   فكرتي:-بكرالي
 .195-176-175-107-99مكتشؼ مفرقة نظرية المجمكعات، ص 

ألماني،  رياضي ك (ىكفيمسكؼBernard Bolzano- 1848-1781 بكلزانك: )
 -91ص 
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(، فيمسكؼ أمريكي اىتـ بالمنطؽ كتمقى 1906 -1839: ) بيرس ساندرز تشارلز
 .148-127-126-112-66العمـك الدقيقة عف كالده الذم كاف رياضيا، ص 

( عالـ كطبيب  901-826أبك الحسف ثابت ابف قرة الحراني: )  قرة ابن ثابت
 .81عربي كناقؿ كمصنؼ مف كتبو "اختصار المنطؽ"، ص 

ـ( Gottfried wilhelm leibniz -  1646- 1716جكدفريد كيمياـ لبنتز 
  .56-55فيمسكؼ ألماني اىتـ بالرياضيات كالمنطؽ، ص

 ك منطقي ك رياضي (Georges Boole -  1864 1815بكؿ: )  جكرج
 .165-163-112-66-61-57فيمسكؼ بريطاني مؤسس جبر المنطؽ، ص 

 Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor ) -  1845 :كانتكر جكرج
-94-90-77المجمكعات، ص  نظرية مكتشؼ ك ألماني ( رياضي1918  -

166. 
 كمؤرخ عمـ  فرنسي رياضي،  Tannery Paul (1843-1904 : ) تانرمكؿ ب

 .25ص 
( رياضي مجرم مف مؤسسي Bolyai)  János - 1792- 1856جكف بكليام: 

 .81اليندسة البلإقميدية ، ص
(  فيمسكؼ كمنطقي Cavailles  J.  - 1903  -  1944):جكف كافييس

 .211رياضي فرنسي، ص 
(  رياضي Ferdinand Gonseth – 1890- 1976:  )  فردناف  جكنست

 .201ص  ألماني،
كاف  ( عالـ ايطالي ،Saccheri  G.    1667- 1733جيركالمك ساكشيرم: ) 

 .80أستاذا في الفمسفة كالرياضيات. ص 
 أحد ألماني، ( رياضيGIUSEPPE PEANO) 1932-1858بيانك:   جيكسب
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كأكؿ مف قاؿ بأكسمة نظرية  مؤسسي المنطؽ الرياضي كنظرية المجمكعات،
-155-148-144-127-113-112-111 -78-02األعداد الطبيعية، ص 

156-159-163-189. 
( رياضي ألماني، مف أشير  David Hilbert  1862- 1925: )  ىمبرت دافيد

-204-203-202-197-174-110-73-08ص  رياضيي القرف العشريف.
205-206-207-208-209-210-212- 

 ألماني ( رياضيAuguste De Morgane)    1871-1806مكرغاف: دم 
 مع جكرج بكؿ المنطؽ الحديث يشتير بصياغتو لقكانيف تحمؿ اسمو،  أسس
  .148-147ص

 ك فرنسي فيمسكؼ ( Robert Blanché -1898 1975)   :بالنشي روبير
 .203الرياضيات مف زاكية فمسفية" ، ص  في "مؤلؼ

فيمسكؼ كمنطقي امريكي  ) Carnap. R - 1891- 1970كارناب: )  ركدكلؼ
 .126مف أصؿ ألماني كىك أحد عضماء حمقة فينا، ص 

( Julius Wilhelm Richard Dedekind - 1831- 1916ريشارد ديديكند ) 
 .176-107-74رياضي ألماني، ص 

  ( Georg Friedrich Bernhard Riemann:  جكرج فرديريؾ برنيارد ريماف
-83-80تـ باليندسة التفاضمية، ص ( رياضي ألماني اى 1866-1826  -
88-166.  
 ك ( فيمسكؼRené Descartes )  -   -1596  1650ديكارت:  رينيو

-54-53-52-51-48مف األكائؿ لمفمسفة الحديثة، ص فيزيائي يعتبر ك رياضي
78-162-188-198. 

أكؿ مف  ألماني ( رياضي  Ernst Zermelo  - 1871- 1953  (:  زرممو
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 .208، ص 1908طبؽ المنيج األكسيكماتيكي في دراسة نظرية المجمكعات سنة 
ـ(  ؽ 430 تكفي ك ـ ؽ 495 حكالي كلد - Zénon D’éléeاإليمي: )  زينكف

االعتراضات،  في: مؤلفاتو أىـ ،مف برمنيدس تبلمذة مف يكناني  ،فيمسكؼ
  .108-99-98-91-90ص

ـ( مف مؤلفاتو: 1175رياضي كميندس، تكفي حكالي )   Samaw’al :السموال
 .47-46'الفخرم في الجبر كالمقابمة'، ص 

( منطقي كرياضي ألماني لو  Ernst Schröder - 1902-1841: ) شرويدر
 .148مساىمات منطقية حكؿ الفئات كالعبلقات، ص 

 كالرياضيات  الفمؾ في كعالـ فارسي، اعر( ش1040   - ( 1131:  الخيام عمر
 .49-48 -47ص ،

 فرنسي ( فيمسكؼ Gaston Bachelard) -1962-1884: باشالر غاستون
، ص  اىتـ  .بفمسفة العمـك

( رياضي فرنسي مؤلؼ francois viéte -  1596-  1603:  ) فييت فرانسوا
 .49-48أغمب رمكز الجبر الحديث، ص 

( رياضي منطقي بكلندم Tarski A.   – 1901- 1983الفرد تارسكي : ) 
صاحب اإلنجازات الحاسمة في مبحث ما بعد الرياضيات كما بعد المنطؽ المتعدد 

 .215القيـ، ص 
 فيمسكؼ ك ( رياضي،منطقي Gotlob Frege) - 1925- 1848فريجو :  
-71-01إسيامات في المنطؽ الرياضي كفي الفمسفة التحميمية، ص ألماني،لو

72-73-74-75-76-111-113- 163-189. 
ؽ ـ( فيمسكؼ كرياضي يكناني،  pythagore / 570- 490 )فيثاغكرس: 

 .78-23-15-14-13-12-11ص



 أعالم البحثفــــيرس                                                     
 

259 
 

 بنظرية اشتير ألماني، رياضي(  1849Felix Klein) 1925-فيميكس كبليف:   
 .88الزمر، ص  بنظرية عبلقتيا ك البلإقميدية كاليندسة  الدالة نظرية الزمر،

ـ( ىك عمي بف عمر بف الكتابي 1277 -1203ىػػ/ 675 -600:  )القزويني
القزكيني نجـ الديف، حكيـ منطقي مف تبلميذ نصي الديف الطكسي لو تصانيؼ 
منيا 'الشمسية' 'رسالة في قكاعد المنطؽ'، كلو 'جامع الدقائؽ في كشؼ الحقائؽ' 

 .35في المنطؽ كغيرىا، ص 
 (Karl Weierstrass  /1815- 1897)  :وييرستراس وليالم تيودور كارل

 .89-88رياضي ألماني أعطى لنظرية الدكاؿ شكميا الحديث، ص 
(  رياضي ألماني ،  K.F. Gauss - 1777- 1855كارؿ جاكس : )  

  .81ص
 صاحب ألماني ( فيمسكؼ Emmanuel Kant)   -1804-1724كانط : 
 .189-127-116-114-98-81-60-59-58النقدية المثالية، ص  الفمسفة

( ىك رياضي ألماني Léopold Kronecker) - 1823- 1891كركنكير: 
معاصر لكيير ستراكس مف دعاة المذىب الحدسي في تأسيس الرياضيات، 

 .193كصاحب مقكلة اهلل ىك خالؽ األعداد كماعداىا مف صنع اإلنساف، ص 
فيمسكؼ كمنطقي كرياضي أمريكي،  V.Quine    1908- 2000ككايف :  

  .196-195-129-110ص
رياضي مجرم  منطقي  )K. Godel  - 1906  -  1978ككرت جكدؿ)

 يمقب بناقد المنطؽ كمجنكف الرياضيات بحاثو في الفمسفة كالرياضيات،أمعركؼ ب
 .126ص 

( رياضي Augustin.louis cauchy1789- 1857- :)كوشي لويس لوجستين
 .88-87-86فرنسي اىتـ بالتحميؿ، ص 
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 .88"  ألماني رياضي، ص لكجيف دير شميو
 بكلكني منطقي ك ( فيمسكؼ Lukasiewicz-  1878 -1956لككازيفيتش: )

-221-219-218-217-215-214-213الثبلثي القيـ، ص المنطؽ  مؤسس
222-223-224-226-230.  

 ك ( فيمسكؼ Gottfried Wilhelm von Leibniz)  - 1716-1646ليبنز:  
-110-86-74-61-60-58-57-56-55-51-02، ص  رياضي ألماني

126-163-165. 
 ارتبط فرنسي ( فيمسكؼ(  Léon Brunschvicg 1869-1944 :ليكف برنشفيؾ

   .88-59-19-18بالمثالية الفرنسية كالعقبلنية الفرنسية، ص اسمو
باحثة أمريكية معاصرة ، . marie louise roure- 1964 ):رور لويس ماري
 .79ص 

ـ( 1111 -1058ىػ/ 505 -450محمد بف محمد الغزالي العمكسي أبك حامد: ) 
 .34حجة اإلسبلـ، فيمسكؼ اىتـ بالمنطؽ، ص 

( 1274 -1201محمد بف محمد بف الحسيف أبك جعفر نصير الديف الطكسي:  )
-47فيمسكؼ عبلمة باألرصاد كالرياضيات مف أىـ كتبو شكؿ القطاعات، ص 

48-49. 
ىػػ/ 339 -260محمد بف محمد بف طرخاف بف أكزنغ، أبك نصر الفارابي: ) 

مؤلفات أرسطك ) ـ ( مف أىـ المسمميف يعرؼ بالمعمـ الثاني لشرحو 950 -874
 .51-37-32المعمـ األكؿ(، ص 

ـ (، مف أكبر  850 -780ىػ / 235 -164محمد بف مكسى الخكارزمي: ) 
الرياضييف العرب لو أعماؿ في : الجبر، الحساب ، الفمؾ... كبفضؿ كضعو لعمـ 

-37-36-35-34-33الجبر كاف األثر الكبير عمى تقدـ الفكر الرياضي، ص 
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38-39-41- 45. 
فيمسكؼ مفكر ك  (Aldjabiri M. A. – 1936 -2010الجابرم:  ) عابد مدمح

  .11مغربي، ص
 .55(  مصرم، ص  .Fahmi Zidane Mزيداف: )  فيمي محمكد 

 - (Nikolaï Ivanovitch Lobatchevski: لوباتشوفسكي نوفتش نيكوالي
البلإقميدية،  اليندسة أسسكا الذيف ألكائؿ( عالـ رياضي ركسي مف ا1856 -1792
 .85-84-83ص 
 فيمسكؼ ك ( رياضي،فيزيائي Poincaré  - 1912-1854بكانكرم:  )  ىنرم

 .85-67فرنسي، ص
(  فيمسكؼ كرياضي (Alfred North Whitehead 1861-1947: وايتيد

إنجميزم أخرج مع رسؿ كتابيما العظيـ "برنكيبيا ماتيماتيكا" أك أصكؿ الرياضيات 
-113-112-111-110-76-71-68-04-01، ص 1913 -1910العاـ 
114-125-126-127-128-129-131-137-139-155-167-172-
189-196-209-210. 
( منطقي ك رياضي أمريكي،  Wang hao- 1921- 1995: ) ىو وانغ
 . 196ص
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 ممخص:ال

أف يقدـ نسقا منطقيا محكما يضمف لنا استنباط القضايا الرياضية، كىذا بعدما  برتراندراسلحاكؿ 
طرحت أزمة األسس في الرياضيات المعاصرة التي تعد أزمة يقيف كبداىة، كالتي تمثمت في بركز 

 النقائض في نظرية المجمكعات التي كضعيا كانتكر في أكاخر القرف التاسع عشر.

ة لـ تكف محصكرة عند الرياضييف فقط، بؿ حتى عند المناطقة، فظيرت بعض كىذه األزم
االتجاىات التي ساىمت في رد االعتبار لميقيف الرياضي، كمف بينيا نجد االتجاه الحدسي كالصكرم 

التي اىتمت بتأسيس الرياضيات كذلؾ مع  "الحركة المنطقانية"كاالتجاه المكجيستسقي، كمف ىنا ظيرت
، الذم يعتبر أىـ ممثؿ لمفمسفة اإلنجميزية في فمسفة الرياضيات، ككاف ىذا بداية لتطكر برتراندراسل

 المنطؽ الرياضي كظيكر أنكاع أخرل مف المنطؽ.

Le resumé: 

Apres avoir connu une crise des fondements dans les mathématiques 
contemporaine qui une crise de certitude et d’intuition, qui s’est présentée 
dans les paradoxes de la théorie des ensembles fondée par Cantor vers la fin 
du 19eme siècle bertrand russell a essayé de présenter un format logique qui 
garantit la compréhension des questions des mathématiques. 

Cette crise n’était pas limité juste chez les mathématiciens, voire même 
les logiciens, d’autres courants s’est apparus en réhabilitant la certitude 
mathématique parmi eux le courant intuitif, formel et logistique, par conséquent, 
le mouvement logique vient de se développé en considérant la création des 
mathématiques avec bertrand russell  qui est le représentant le plus fameux 
de la philosophie des mathématiques. C’était le début du développement de la 
logique mathématique ou méta-mathematique ainsi l’apparence d’autres 
genres de la logique. 


